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Sammanfattning 

Building information modeling, eller BIM som det kallas, har länge varit utsett till 
framtiden inom byggindustri. BIM är ett samlingsnamn för en arbetsprocess där en 
gemensam informationsbaserad 3D-modell utnyttjas. Denna modell nås av alla 
aktörer i projektet. BIM skiljer sig mot vanlig 3D-CAD då objekten innehåller digital 
information i form av beskrivningar, mängder, klassificeringar med mera. Modellen 
granskas med hjälp av ett visningsprogram, antingen för dator eller mobil enhet i 
form av surfplatta eller mobiltelefon. I visningsprogrammet ges fri manövrering och 
möjlighet till lagerhantering och analyser.  
 
Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB är stor lokal entreprenör i Östergötland. 
På denna lokala nivå konkurrerar de med det stora rikstäckande byggbolagen. I ett 
steg att följa utvecklingen är de initiativtagarna till detta examensarbete som 
undersöker deras möjlighet till att utnyttja BIM i deras producerande skeden.  
 
Det finns enormt många områden under ett byggprojekt där BIM kan underlätta, 
kvalitetssäkra och avlasta arbetet. Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB står 
inför sitt första BIM-projekt och de kommer använda visningsprogrammet Autodesk 
Navisworks Freedom för att samgranska den gemensamma 3D-modellen. 
Erfarenheterna efter det första projektet under hösten 2012 kommer avgöra Åhlin & 
Ekeroths framtida satsning på BIM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
Building information modeling, or BIM as it is called, has been believed to be the 
future in construction. BIM is a work process where a united 3D-model is used. All 
involved in a construction project reaches the model. Objects in a BIM-model contain 
digital information like descriptions, amounts and classifications, so it is different to 
plain 3D-CAD. The model is viewed with a program used on a computer or a mobile 
device, like a tablet or mobile phone. In the viewer you have free maneuverability 
and ability to manage layers and analyze.  
 
Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB is a local contractor in Östergötland. 
Locally, they compete with the nationwide big contractors. To follow the technical 
expansion, they are the originator behind this thesis work, which studies the 
possibilities of BIM in the production phase.  
 
There are many areas during a construction project where BIM favor, validate and 
relieve the work. Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB stand before its first 
BIM-project and they are going to use the viewer Autodesk Navisworks Freedom to 
inspect the united shared 3D-model. The experience from this premiere project will 
decide Åhlin & Ekeroth future commitment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 

Som avslutande del i steget till högskoleingenjör i byggnadsteknik vid Linköpings 
tekniska högskola och institutionen för teknik och naturvetenskap utfördes detta 
examensarbete under våren 2012.  
 
Examensarbetet har genomförts hos Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB. 
Initiativtagarna till detta arbete var projektcheferna Peter Stråhlin och Göran 
Lundström. De har bidragit med kunskap och konstruktiv kritik som givit detta 
arbete mening både för deras egen och min del.  
 
Då jag har haft nära kontakt med flera av de otroligt kunniga personerna på Åhlin & 
Ekeroth i Linköping Byggnads AB skulle jag vilja rikta ett stort tack till samtliga på 
företaget, som alla på något sätt har bidraget till detta examensarbete. 
 
Ett särskilt tack till min handledare Peter Brauner, min examinator Dag Haugum, 
Peter Stråhlin, Göran Lundström och produktionsledarna på Åhlin & Ekeroth i 
Linköping Byggnads AB. 
 
En mycket givande, utmanande och rolig vår som har lagt grunden för min framtida 
karriär.  
 
Tack! 
 
 
 
 
Linköping, juni 2013 
 
Marcus Strandmer 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

Byggindustrin har inte utvecklats i samma takt som tekniken inom bland annat 
verkstadsindustrin. De har samma förutsättning att ta hjälp av modern teknik för att 
underlätta arbetet. Ändå används gamla metoder och ny teknik har svårt att få fäste i 
de traditionstunga byggprojekten. Även produktiviteten och industrialiseringen som 
alla byggföretag satsar på har inte heller en stadig utvecklingskurva utan har varit 
negativ under vissa år (Karlsson, 2007).  
 
Datorer och digitala hjälpmedel har nått långt i det stora hela för byggbranschen men 
halkat efter i produktionen där pappersritningar och enkla skisser fortfarande 
regerar. Möjligheten för produktionsledarna på byggplatsen att kunna utnyttja 
modern teknik är inte alls lika långt gången som teknikutvecklingen hos t.ex. 
konsultfirmor.  
 
Att framtiden stavas BIM har många varit överens om länge men fortfarande verkar 
ingen förutom BIM-konsulterna veta vad BIM innebär och vad som krävs för att 
använda BIM fullt ut. För att ytterligare komplicera definitionen och möjligheten för 
företag att studera och upptäcka BIM råder även delade meningar mellan de som 
kallar sig BIM-experter. Överlag definieras det som en digital delad 3D-
informationsmodell över ett projekt. Det har funnits i flera år och det finns många 
företag som nu har jobbat och använt arbetssättet, men de skiljer sig i den 
storleksgrad de använder redskapet. Vissa använder alla dimensioner med 
information om ekonomi och tidsplaner kopplat till 3D-modellen och vissa börjar 
använda 3D-modeller med t.ex. information om volym knuten till objekten. Det enda 
som alla verkar ha tagit fasta på efter många år med BIM:s  närvarande är 
nyfikenheten inför 3D-modellering. Fördelen att kunna se något i perspektiv och se 
en modell med volym. Samtliga aktörer involverade i ett byggprojekt har svårt att se 
det framtida resultatet med endast 2D-ritningar som referens.  
 
Företaget Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB är ett byggföretag med 
Östergötland som huvudmarknad. De är intresserade att följa med utvecklingen och 
vill studera möjligheterna med ett införande av BIM. Som initiativtagare till detta 
examensarbete vill de undersöka potentialen i användandet av BIM och 3D-modeller 
i produktion.  
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2.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på potentialen i användandet av BIM 
och 3D-modeller i produktion. Flera av de väletablerade stora konsultfirmorna och 
byggföretag har välutvecklade programplaner för BIM. Även Åhlin & Ekeroth i 
Linköping Byggnads AB gör en satsning mot detta för att hålla en god 
konkurrensnivå. De begränsar examensarbetet till användandet i produktion för att 
de är ett producerande företag och använder många konsulter till projektering. 
Avsikten är att demonstrera hela händelseförloppet inom BIM men fokusera på 
deras produktionsledares användningsområden. En redovisning och demonstration 
stärker förtroendet i alla led i företaget. I slutskedet på min tid hos Åhlin & Ekeroth 
kommer jag därför presentera vad denna tekniska tillgång kan ge i deras arbete på 
produktionsplatsen.  
 
För att tjäna syftet behandlas dessa frågor i examensarbetet: 
 

 Vad är BIM? 
 

 Vilka steg krävs för att resultera i en lyckad 3D-modell? 
 

 Hur kan BIM utnyttjas på produktionsplatsen? 
 

• Vad krävs av etableringen och produktionsledarna för att kunna använda 
BIM-verktyg? 

 
 Vad krävs av etableringen och produktionsledarna för att kunna använda 

dessa verktyg? 
 

 Hur kan Åhlin & Ekeroth utnyttja BIM? 

2.3 Avgränsningar 

BIM har ett nästan obegränsat forskningsområde därför fokuserar detta 
examensarbete endast mycket övergripande på de olika aktörernas steg mot en 
lyckad 3D-modell. Projekteringsarbetet som föreligger en fullständig BIM-modell är 
mycket omfattande och involverar många aktörer. Alla dessa är svåra att kontakta 
och beskriva grundligt i ett examensarbete på 2 månader. Detta examensarbete 
fokuseras kring produktionen men behandlar övergripande delar i BIM och 3D-
modellering. 
 
I Sverige finns stora och omfattande projekt där BIM är fullständigt integrerat med 
alla dess delar. Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB är en stor spelare i 
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Östergötland men har sällan entreprenader som överstiger 150 miljoner. Detta 
medför att omfattningen av BIM inte kan vara fullständig då det skulle vara en 
alldeles för stor och dyr del av entreprenaden. Examensarbetet ger inte en bred bild 
av BIM inom företagen i Sverige utan fokuseras kring byggentreprenören Åhlin & 
Ekeroth i Linköping Byggnads AB och medarbetarna i deras lokala projekt.  
 
Användandet av BIM, 3D-modeller och ritningar avgränsas till projektledare och 
produktionsledare därmed innefattar inte detta examensarbete yrkesarbetarnas 
hantering av ritningar. Examensarbetet kretsar kring hur byggproduktionsbolag kan 
använda BIM och inte hur alla olika aktörer i projektet kan utnyttja 
byggnadsinformationsmodellen.  

2.4 Metod 

2.4.1 Teori 
För att få ett så övergripande grepp som möjligt om BIM och dess 
användningsområden studeras flera tidigare forskningsrapporter och studier. Även 
litteratur inom området BIM och 3D-modellering kommer också sökas för grunden i 
teoridelen. Då BIM och 3D-modellering är så pass nytt finns den mesta fakta av 
intresse i elektronisk form.  

2.4.2 Intervjuer och undersökningar 
I steget att skapa en redovisning och demonstration av hjälpmedlen för 
produktionen utförs intervjuer med produktionsledarna på Åhlin & Ekeroth i 
Linköping Byggnads AB. Detta för att i förhand underlätta sökandet på verktyg som 
de kan trivas med. Intervjuer utförs även med externa handledare för mitt 
examensarbete på Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB för att säkerställa 
uppdragets områden och avgränsningar. För en så aktuell rapport som möjligt 
intervjuas även konsulter som ansvarar för olika delar i projekten. 

2.4.3 Möten 
Vid ett examensarbete som detta när inga konkreta mätningar eller laborationer 
utförs består stora delar i att möta personer som står för olika delar i projektet där 
BIM används. I Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB:s steg att införa BIM 
uppstår även möten med nya eventuella arbetspartners. 

2.5 Diskussion kring källor 

2.5.1 Intervjuer och möten 
För ett aktuellt resultat är kontakten med erfarna personer huvudkällan för detta 
examensarbete. Deras åsikter kan var personliga men deras fakta bör anses som 
pålitligt då de behöver vara insatta i sin bransch. 
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2.5.2 Litteratur 
Tryckt litteratur används i mycket liten grad i rapporten då övergripande litteratur 
rörande BIM och 3D-modellering återfinns i liten grad. Den vanligaste tryckta 
litteraturen är faktaböcker till programvaror och dessutom på engelska. De är 
förmodligen mycket trovärdiga men inte så intressanta till detta examensarbete. 

2.5.3 Elektronisk litteratur 
I byggbranschen har BIM uppmärksammats länge och många är nyfikna på 
potentialen. Det gör att mängden och valmöjligheten bland aktuell elektronisk 
litteratur och elektroniska artiklar är stor. Dessa skiljer sig betydande i kvalité men 
detta examensarbete knyter de flesta källor till artiklar från tidskrifter och därmed 
anses de som acceptabla. En forskningsrapport av Rogier Jongeling vid Luleå 
tekniska universitet (Jongeling, 2008) hänvisas till i flera tillfällen i rapporten. Denna 
rapport anses användbar och trovärdig då undersökningen i rapporten utgick från 
flera olika projekt där BIM tillämpades. 

2.5.4 Internet 
Den största mängden information om BIM finns tillgängligt på internet. Denna källa 
är alltid mycket diskutabel och en avvägning får göras i varje enskilt fall. Det 
huvudsakliga informationssökandet på internet i denna rapport kommer ske på 
organisationer inom BIM-och 3D-modellerings hemsidor. Den absolut enklaste och 
troligtvis mest uppdaterade kanal för hämtning av systeminformation och 
systemkrav. Problemet eller fördelen med de flesta datorprogram är att det alltid 
släpps nya uppdateringar och därför vore det helt fel att använda t.ex. tryckta källor 
till detta.  

2.6 Disposition 

2.6.1 Inledning 
Bakgrund, syfte och frågeställningar, avgränsningar och metod utformas. Samt även 
en diskussion angående de källor som behandlas i rapporten. 

2.6.2 Teori 
En faktabaserad del av rapporten där BIM och 3D-modellering beskrivs mer 
ingående. Stegen för de olika aktörerna för att uppnå en lyckad BIM-modell. Likaså 
förutsättningar för att använda digitala modeller i produktionen står som bas i teorin 
för att sedan lyftas i resultatet. 

2.6.3 Resultat 
I denna del redovisas resultatet från intervjuer med produktionsledare från Åhlin & 
Ekeroth i Linköping Byggnads AB samt intervjuer med konsulter involverade i 
arbetet med BIM. Kapitlet resultat innehåller också för- och nackdelar med de 
verktyg som redovisats i teoridelen.  
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2.6.4 Analys och diskussion 
Resultatet i föregående kapitel diskuteras och analyseras utifrån frågeställningarna i 
inledningen. 

2.6.5 Slutsats 
Denna avslutande del i rapporten återknyter syftet. Kapitlet redovisar förslag på hur 
Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB kan hantera BIM i framtiden. 

2.6.6 Referenser 
En lista över de källor och referenser som hänvisats till i rapporten. 

2.7 Förklaring av begrepp och förkortningar 

3D  Tredimensionell  
 
3D-modell  Tredimensionell modell av objekt 
  
3D-modellering Process där man skapar en matematisk presentation av en 

tredimensionell yta 
 
BIM  Building Information Modelling, 

Byggnadsinformationsmodell 
 
A-ritningar Alla ritningar som upprättas av en arkitekt. T.ex. 

planritningar, detaljer och fasadritningar1. 
 
K-ritningar  Ritningar som upprättas av en konstruktör. T.ex. måttsatta 

stomritningar och armeringsritningar2. 
 
PDF  Ett digitalt filformat för dokument som visas på skärmen i 

samma format som på en utskrift3. 
 

                                                 
1 Myresjöhus hemsida, Projektering – Förklaring av termer, [www] < 
http://www.myresjohus.se/att-bygga-hus/ordlista/projektering/ > hämtat den 30 mars 
2012. 
2 Myresjöhus hemsida, Projektering – Förklaring av termer, [www] < 
http://www.myresjohus.se/att-bygga-hus/ordlista/projektering/ > hämtat den 30 mars 
2012. 
3 Adobes hemsida, Adobe PDF historia, [www] < 
http://www.adobe.com/se/products/acrobat/adobepdf.html > hämtat den 30 mars 
2012. 
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Systemkrav (engelska: System Reqirements) De nödvändiga kraven 
datorn måste ha för att kunna använda ett program4.  

 
Hårdvara De fysiska elektroniska komponenterna i en dator. T.ex. 

hårddisk, minnen och grafik5. 
 
Multi-touch Ett sätt att styra datorer och mobila enheters skärmar med 

endast fingrarnas beröring. Med multi-touch kan även flera 
kontaktytor uppfattas samtidigt.  

 
Surfplatta  Pekplatta. Handdator med multi-touch-funktion och 

operativsystem som hanterar olika program. 
 
AEC-specifik Arkitektur, Ingenjör och konstruktion-baserat. 
 
ABK09 Allmänna bestämmelser för konsulter. Standardavtal. 
 
IFC Ett öppet filformat för BIM som ingen äger rättigheterna till. 
 
Smartphone En mobiltelefon med simulerade knappar på skärmen. 

Möjligheten till att installera applikationer och program. 
 
Gantt-schema Horisontellt stolpdiagram. Flödesschema för projektledning 

för att beskriva olika faser i ett projekt. 
 
Insticksprogram Ett tilläggsprogram till originalprogramvaran där fler 

egenskaper blir tillgängliga.  
 
Totalentreprenad En projektform då byggentreprenören på egen bekostnad 

själv utför projektering och produktion. 
 
Generalentreprenad Byggherren ansvarar för projektering och 

huvudentreprenören ansvarar för upphandling av 
underentreprenörer och utförande6. 

 

                                                 
4 TechTerms hemsida, Hårdvaruvillkor, [www] < 
http://www.techterms.com/definition/systemrequirements > hämtat den 4 april 2012. 
5 TechTerms hemsida, Definitioner, [www] < 
http://www.techterms.com/definition/hardware > hämtat den 5 april 2012. 
6 Nationalencyklopedin, Entreprenad, [www] < 
http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/entreprenad?i_h_word=generalentreprenad > 
hämtat den 25 april 2012. 
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3 Teori 

3.1 Åhlin & Ekeroth Byggnads AB 

De är ett lokalt byggföretag med Östergötland som huvudmarknad. Men sin lokala 
förankring och kontaktnät är de en stark konkurrent i Östergötland till de större 
rikstäckande byggföretagen. Med över 300 anställda är de denna regions största 
byggföretag och tillsammans med en årsomsättning på över en halv miljard är de 
också ett av Sveriges största privatägda byggföretag. Deras huvudkontor ligger på 
industriområdet Tornby i Linköping7. 
 
Till Åhlin & Ekeroth-företagen tillhör: 
 

 Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB 
Åhlin & Ekeroth i Norrköping Byggnads AB 
Åhlin & Ekeroth Väst Byggnads AB 

 
 Håkan Ström Byggnads AB 

NABAB Bygg AB 
Spetz Byggnads AB 
Kindgrens Bygg AB 

 
 Säberg & Lönn Byggnads AB 

 
De utför stora total-och samverkansentreprenader med fokus på bostadsbyggnation. 
De har bl.a. byggt bostadsområdet Hövitsmannen i Mjölby, Hagaberg etapp 3 och 4 i 
Garnisonen i Linköping och brandstationen Kallerstad i Linköping. Från starten 1987 
har företaget vuxit och har idag fullständiga avdelningar som även utför markarbete 
och mindre servicejobb8.  

                                                 
7Åhlin & Ekeroth:s hemsida, Om oss, [www] < http://www.ahlin-
ekeroth.se/pages/start/om-C5hlin-amp-ekeroth-fD6retagen.php > hämtat den 30 mars 
2012. 
8Åhlin & Ekeroth:s hemsida, Refernsobjekt, [www] < http://www.ahlin-
ekeroth.se/pages/start/referensobjekt.php > hämtat den 30 mars 2012. 
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3.2 Hantering och upprättande av 
ritningar på Åhlin & Ekeroth i 
Linköping Byggnads AB 

Idag ritas eller konstrueras inga ritningar hos 
Åhlin & Ekeroth i Linköping i Byggnads AB utan 
allt detta sköts externt av olika konsulter. Vilka 
det blir påverkas av projektets typ och vem 
beställaren är. Projektcheferna på Åhlin & Ekeroth 
har stort inflytande inom företaget och agerar som 
självständiga byggmästare9. Projektcheferna och 

initiativtagarna till detta examensarbete Göran 
Lundström och Peter Stråhlin har sedan en tid 
tillbaka t.ex. använt sig av White Arkitekter i flera 
projekt för framtagning av A-ritningar. Alla konsulter och därmed även konsulter 
från White deltar från början av projektet och arbetar tillsammans med 
projektcheferna för framställning av A-ritningar.  
 

White Arkitekter är Skandinaviens största arkitektfirma med ca 600 
anställda. De har huvudkontor i Göteborg och grundades 1951 av Sidney 
White och P A Ekholm. De har avdelningar över hela Sverige däribland i 
Linköping10. White har många olika marknadsområden bl.a. avdelningar 
inom landskap, inredning, visualisering och BIM. 

 
I ett projekt där beställaren inte har något speciellt krav på arkitekt kontaktas och 
upphandlas denna av projektchefen. Valet av denna faller ofta på ett tidigare lyckat 
samarbete. Därefter skickar projektchefen ett förslag på hur byggnaden ska se ut till 
arkitekten som tar fram A-ritningar. I förslaget följer också vilka ritningar som 
behövs för visualisering och i produktion. Ofta är typen av ritningar mycket lika 
mellan projekten. Man kan säga att det finns en outtalad standard för vilka ritningar 
som följer med. Stråhlin har i tidigare projekt beställt både 2D-ritningar och 3D-
ritningar. Efter arkitektens färdigställande får projektchefen alla ritningar på samma 
gång, som PDF-filer. Under produktionstiden används de ritningar som arkitekten 
gjort och revideringar sker löpande. Revideringar uppstår hela tiden under projektet, 
både under projektering och produktion. Alla ändringar sker med löpande betalning 
och dessa bekostas i nästan alla fall av entreprenören. Under produktionsperioden 

                                                 
9 Åhlin & Ekeroth:s hemsida, Organisationen, [www] < http://www.ahlin-
ekeroth.se/pages/start/om-C5hlin-amp-ekeroth-fD6retagen/organisation.php > 
hämtat den 30 mars 2012. 
10 Wikipedia, White Arkitekter, [www] < 
http://sv.wikipedia.org/wiki/White_arkitekter > hämtat den 30 mars 2012. 

Figur 1: Åhlin & Ekeroth i Linköping 
Byggnads AB 
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när nya versioner görs av arkitekten skrivs dessa ut av produktionsledaren och de 
gamla ritningarna kasseras. 
 
På Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB:s huvudkontor finns inga program för 
att läsa CAD-format och därför måste alla ändringar på ritningar göras via 
arkitekten. Med PDF-filer finns inte heller någon möjlighet att ändra vy för ritningen 
då de endast är en avbild av ett objekt. Utan val av vy måste ha gjorts redan i 
förslaget till arkitekten. Produktionsledarna har inte heller något verktyg mer än ett 
program för att läsa PDF-filer. Detta skapar problem då de i vissa fall endast behöver 
se en 3D-ritning från en annan vy för en klarare bild av objektet11.  
 
Tillvägagångssättet och metoderna är de samma med konstruktörens ritningar. Enda 
skillnaden är att istället för A-ritningar tillhandahåller konstruktören K-ritningar. 
Dessa får idag projektchefen också i PDF-format.  
 
Peter Stråhlin upplever att ett stort problem kretsar kring bristen på kunskap om de 
olika aktörernas arbetsområden och potentialer. Stråhlin tror att många på 
entreprenadsidan inklusive honom inte vet vad arkitekterna eller konstruktören kan 
göra och vilka verktyg de använder. Lika lite insatta tror Stråhlin att de externa 
konsulterna är om entreprenörens arbete.  
 
I entreprenörens fall handlar det om okunskap gentemot t.ex. CAD-ritare. Vilka 
tillgångar och valmöjligheter de har i sina program. Stråhlin nämner att han inte vet 
vilka olika typer av ritningar han kan beställa även fast det är han som bestämmer 
vilka ritningar arkitekten ska rita. Stråhlin som har en bakgrund som både 
arbetsledare och platschef finner att konstruktörerna och arkitekterna saknar samma 
kunskapsbredd fast i andra riktningen. De har svårt att se problemen och 
svårigheterna i produktion. I många fall är lösningen alternativt konstruktionen väl 
genomförbar i CAD-programmet och på ritningen men verkligheten visar annat. I 
CAD-modellen saknas svängradier och monteringsrörelser. Stråhlin tar upp flera 
exempel där utrymme saknas för att montera detaljer.  

3.3 CAD- och 3D-modeller 

3.3.1 Historia 
Idag är de handritade ritningarna mycket ovanliga och återfinns nog endast på små 
lokala byggföretag. Hela byggindustrin har sedan många år tillbaka nyttjat CAD-
ritningar som underlag. 1983 skapas det första persondatorbaserade CAD-

                                                 
11 Adobes hemsida, Adobe PDF historia, [www] < 
http://www.adobe.com/se/products/acrobat/adobepdf.html > hämtat den 30 mars 
2012. 
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ritprogrammet och under 1996 utvecklas det första 3D-CAD-systemet12. Idag finns 
många olika CAD-program och de flesta hanterar 3D i någon grad. Dess 
introduktion ändrade hela industrin med sin snabbhet och dess standardiserade 
resultat. Fördelen är de exakta måtten oavsett skala och förstoring. CAD-ritarnas 
utbildning byggdes kring de omfattande programvarorna och från början var CAD 
fokuserat till maskin- och konstruktionsbranschen. Programmen kräver en nationell 
standardisering vilket gör att måttsättning och figurer kan ändras för att passa stora 
massan. Programmens svaghet har dock alltid varit användarvänligheten gentemot 
enkelheten med en skiss.  
 
Detta skapade problem när byggbranschen och de som traditionellt ritade 
byggritningar för hand fick i princip börja om från början. De erfarna 
byggnadsingenjörerna med sina ritbord blev ersatta av datorvana CAD-ritare. Som 
med all ny teknik uppstår problem i början och fortfarande märks problemen med 
CAD-programmens bakgrund. Då de som skapade CAD-program från början inte 
hade bakgrund inom byggindustri. 

3.3.2 3D-modeller  
En 3D-modell är en matematisk 
avbildning av ett 
tredimensionellt objekt. 
Den kan visas som en 
tvådimensionell 
stillbild efter en process 
som kallas rendering då 
ljus och skuggors 
uppträdande påverkar 
ytorna. En rendering syns 
ofta i annonser i säljsyfte för 
bostäder eller hus som ska byggas. Dagens renderingar är så välgjorda så i många 
fall kan de vekliga bilderna inte skiljas från de datorsimulerade. Efter en rendering 
fås endast en orörlig stillbild. En annan typ av program som direkt läser 3D-CAD 
filer och andra 3D-modeller visar modellen samtidigt som vyn och skalan kan ändras 
i realtid. Denna typ kan läsas i både datorer och mobila enheter. Detaljnivån på ljus 
och skuggor är långt ifrån den renderade modellen men dess huvudsyfte är att ge en 
översikt och känsla för storlekar.  
 
3D-modeller består av så kallade solid- eller trådmodeller. Solider är modeller som 
har en volym vilket behövs för att visa snittytorna vid en genomskärning. 
Trådmodeller är 3D-modeller som är ihåliga och består endast av omslutande ytor. 
Vid ett snitt syns endast objektets konturer.  

                                                 
12 Föreläsning 2, TNBI81 ITN LIU, Michael Pääbo 2012. 

Figur 2: 3D-modell av bil 
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3.3.3 Ritprogram 
Som med alla typer av mjukvaror är konkurrensen hård 
och det finns många CAD-relaterade program på 

marknaden. Här nedan följer några etablerade och 
välkända: 
 
Autodesk är CAD-världens största aktör med sina 30 år som programvaruutvecklare 
inom design och konstruktion. Sitt ursprungliga CAD-format DWG har fått sådant 
fäste så den anses som standardformat i svensk byggindustri. Alla produkter i 
Autodesks sortiment hanterar DWG13. 

 
AutoCAD – en serie med flera olika CAD-program men med samma 
originalplattform. Det finns program för bl.a. arkitekter, designers och 
konstruktörer.  

 
AutoCAD Architecture - ett av programmen i serien AutoCAD. Detta 
är speciellt anpassat till arkitekter med extra verktyg för skapande 
och åtkomst till detaljbibliotek. Även enklare gränssnitt för 

förteckningar och dokumentering. 
 
3ds Max – är ett kraftfullt program för modellering, animering och 
verklighetstrogen rendering. Till skillnad från AutoCAD är 3ds Max 
fokuserat kring kameror och ljussättning och inte måttsättning och 

konstruktion14.  
 

Bentley Systems är en mycket stor leverantör av 
programvaror av olika sorter. Med sina 45 
kontor runt om i världen och rankad på andra 

plats i listan om världens ledande leverantörer 
för programvaror till marknaden arkitekter, 
konstruktion och byggindustri15. 
 

MicroStation – innehåller allt från modellering av enkla figurer precis 
som ett vanligt CAD-program till fullständigt BIM-kompatibelt. 

                                                 
13 Visionen BIM 
14 Autodesks hemsida, Produkter, [www] < 
http://www.autodesk.se/adsk/servlet/pc/index?siteID=440386&id=14819864 > hämtat 
den 4 april 2012. 
15 Bentleys hemsida, Om Bentley [www] < http://www.bentley.com/sv-SE/Corporate/ 
> hämtat den 10 april 2012. 

Figur 3: Autodesk logotyp 

Figur 4: 
AutoCAD 
logotyp 

Figur 5: 3ds Max 
logotyp 

Figur 6: Bentley Systems logotyp 
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Graphisoft är en erfaren programutvecklare inom 
virtuellt byggande med sina 25 år inom branschen. De 
är ett stort internationellt företag med partners i över 80 
länder16. 
 

Archicad – Ett gammalt CAD-program som nu har övergått till att bli en 
kraftfull BIM-programvara. Senaste programvarorna finns i svenska 
upplagor. 

 
Som ett alternativ till de dyra och djupgående CAD-programmen har Google skapat 
ett gratis 3D-modelleringsprogram. De kallar det SketchUp och det bygger på en helt 
annan användarplattform än originalprogrammen inom CAD som Autodesk 
skapade tidigt 80-tal. Hela ritformen bygger på att rita konturerna på en yta därefter 
lyfta ytan för att skapa en tredimensionell modell. På samma sätt som AutoCAD 
Architecture har SketchUp ett bibliotek där färdigritade modeller kan hämtas för att 
använda i sin egen modell17.  

3.3.4 Program för endast granskning av CAD-filer 
De stora och omfattande nya CAD-programmen kräver relativt nya datorer då de 
har betydande systemkrav. Villkoren för grafik, minne och lagring ökar hela tiden i 
takt med nya versioner och att hålla ett företags datorer uppdaterade är dyrt. 
Alternativet är att endast skaffa sig ett program för granskning som har betydligt 
mindre systemkrav än ritprogrammen. Dessa program kallas viewers och är 
vanligen gratis att hämta. Den väsentliga skillnaden är att det inte går att ändra 
ritningen. Beroende på vilket program finns olika verktyg men de vanliga är full 
rörlighet med panorering och zoom, markering av områden i form av anteckningar 
och enkla symboler, utskrifter och hämtning av mått från modellen18.  

3.3.4.1 Autodesk Design Review 
Till endast PC finns Autodesk Design Review som är ett gratisprogram som nås via 
Autodesks hemsida. Programmet är en viewer vilket innebär att ändringar inte kan 
göras i originalfilen19.  
 
                                                 
16 Graphisoft, Worldwide, [www] < 
http://www.graphisoft.com/company/about_graphisoft/ > hämtat den 10 april 2012. 
17 Googles SketchUps hemsida, Vad gör SketchUp bra? [www] < 
http://sketchup.google.com/product/features.html > hämtat den 4 april 2012. 
18 Autodesks hemsida, Viewers, [www] < 
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=6703438&siteID=123112 > hämtat 
den 4 april 2012. 
19 Autodesks hemsida, Design Review, [www] < http://usa.autodesk.com/design-
review/ > hämtat den 3 maj 2012. 

Figur 7: Graphisoft logotyp 
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 Granska – Öppna både 2D- och 3D-ritningar i CAD-formatet DWF. Installeras 
Autodesk DWG TrueView kan även 2D- och 3D-DWG-ritningar ses i 
programmet. I filen kan verktyg som panorering och 
zoomning utnyttjas. Se lager och egenskaper knutna 
till objektet.  

 
 Ändra – Välj särskilda objekt, flytta, skala och rotera 

dem. Addera symboler och text. Kontroll av mått i 
ritningen.  

 
 Delning – Dela ritningen som via mail eller andra 

enheter. Skriv ut. 
 

3.3.4.2 Autodesk DWG TrueView 
Till PC levererar också Autodesk DWG TrueView som är gjort för granskning av 
Autodesks CAD-format DWG. Då programmet läser 2D-och 3D-DWG kan 
ritningsfilen läsas direkt utefter CAD-ritarens modell. Programmet har samma 
funktioner som Autodesk Design Review men saknar möjlighet att granska 3D-
modeller i formatet DWF. En funktion som flera uppskattar är verktyget som 
exporterar DWG-formatet till PDF. Precis som Autocad Design Review är 
programmet är gratis och laddas ner från Autodesks hemsida20.  

3.3.5 Skillnaden på systemkrav mellan ett CAD-program och en 
viewer 

En jämförelse mellan två vanliga program från samma tillverkare för att redovisa 
skillnaden på systemkrav mellan ritprogram och viewers. AutoCAD Architecture 
2013 och DWG Trueview 2013 är produkter från Autodesk21. 
 

 AutoCAD Architecture DWG Trueview 
Operativsystem XP eller Windows 7 XP eller Windows 7 
CPU XP - 1.6 Ghz, Windows 7 – 

3 Ghz 
XP - 1.6 Ghz, Windows 7 – 

3 Ghz 
Minne 2 GB (4 GB 

rekommenderat) 
1.4 GB 

Hårddisk  6.0 GB 2.2 GB 
 

                                                 
20 Autodesks hemsida, TrueView, [www] < http://usa.autodesk.com/design-review/ > 
hämtat den 3 maj 2012. 
21 Autodesks hemsida, Produkter, [www] < 
http://www.autodesk.se/adsk/servlet/pc/index?siteID=440386&id=14587418 > hämtat 
den 5 april 2012. 

Figur 8: Design Review 
logotyp 
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3.3.6 Mobila enheter 
Företag som tillverkar CAD-program ställdes för några år 
sen inför nya utmaningar. Med utvecklingen inom den 
mobila marknaden har de så kallade smarta telefonerna 
under de senaste åren fått så kraftiga hårdvaror så de 
klarar CAD-program. Verktygen och egenskaperna skiljer 
sig på de olika programmen men den gemensamma 

nämnaren är rörlighet i modellen och enkla ändringar i 
ritningen.  
 
Autodesk har skapat ett program för flera av marknadens smarta telefoners 
operativsystem. De kallar det AutoCAD WS och har versioner för nätbaserad 
läsning, iPhone och iPad, Android och Mac. Detta betyder att programmet är 
kompatibelt med både surfplattor och mobiltelefoner. Programmet är gratis 
gentemot de mycket dyra omfattande CAD-programmen. Anledningen att detta 
program har fått extra uppmärksamhet i denna rapport är att programmet är 
överlägset störst på den mobila marknaden. Programmet har i skrivande stund 
(2012-04-05) 3.5 av 5 i bedömning av 
2554 användare på Apples 
Appstore22. 
 
Egenskaper AutoCAD WS 23: 

 Granska – Öppna både 2D 
och 3D-ritningar i CAD-
formatet DWG. I filen kan 
verktyg som panorering och 
multi-touch-zoomning 

utnyttjas. Se lager och 
egenskaper knutna till 
objektet. Även GPS-funktioner för orientering i ritningar. 

 
 Ändra – Välj särskilda objekt, flytta, skala och rotera dem. Rita och ändra 

objekt, addera symboler och text. Kontroll av mått i ritningen.  
 

 Delning – Dela ritningen som PDF via mail eller andra enheter. Skriv ut som 
PDF med särskilda skrivare. 

 

                                                 
22  Itunes hemsida, Appstore AutoCAD WS, [www] < 
http://itunes.apple.com/app/autocad-ws/id393149734?mt=8 > hämtat den 5 april 2012. 
23  Itunes hemsida, Appstore AutoCAD WS, [www] < 
http://itunes.apple.com/app/autocad-ws/id393149734?mt=8 > hämtat den 5 april 2012. 

Figur 9: AutoCAD WS 
logotyp 

Figur 10: AutoCAD WS på en surfplatta 
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För en snabb överblick om programmet finns en introduktionsvideo på denna länk:  
< https://www.youtube.com/watch?v=Q5G7IKXbkKg&lr=1 > 

3.4 BIM 

3.4.1 Historia 
Begreppet Building Information Modeling är nytt med byggbranschens mått mätt 
men har rötter hela vägen till 1970-talet då begrepp som Building Product Model 
introducerades (Jongeling, 2008). Just begreppet BIM skapades av Autodesk 2002 och 
har används flitigt sen dess (Nyman & Söderström, 2006). På 1970-talet var 
begreppet ett diskussionsämne som förknippades med framtiden och det har dykt 
upp i akademiska kretsar sen dess. Drömmen har alltid varit att knyta samman de 
bitar som redan finns. Det är först nu de börjar formas tillsammans. CAD-ritningar 
har funnits sedan tidigt 80-tal och 3D-ritningar sen mitten av 90-talet och 
arbetsformerna sedan byggindustrins början. Som med alla nya introduktioner krävs 
stora spelares stöd för att det ska få grepp. BIM fick ett klart lyft efter CAD-
leverantörer som Autodesk och Graphisoft anammade begreppet.  

3.4.2 Definition 
Som programutvecklarna Vianova24 skriver på sin hemsida finns ingen erkänd 
internationell definition av BIM och de använder definitionen från Chuck Eastman 
et. al, BIM Handbook, Wiley, New Jersey, 2008, sidan 13. Vianova översätter texten 
från engelska till svenska. 
 
”BIM är en modelleringsteknik med tillhörande processer för att producera, 
kommunicera och analysera byggnadsmodeller.” 
 
”Byggnadsmodeller karaktäriseras av: 
 

 Byggdelar som representeras med sin intelligenta digitala representation 
〉objekt《, som ”vet” vad det är, och som kan associeras med geometri, med 
attribut och parametriska regler” 

 Komponenter som innehåller data som beskriver hur de uppför sig, används i 
analyser och arbetsprocesser, som till exempel mängdberäkningar, 
specifikationer och energianalyser. 

 Konsistenta och icke-redundanta data på så sätt att ändringar i komponentens 
data medför en uppdatering av att sammanhang komponenten uppträder i. 
(exempelvis både mängdlista och planritning) 

                                                 
24 Vianova, om Vianova, [www] < http://www.novapoint.se/Om-
Vianova#.T4PwZe2ZJUN > hämtat den 10 april 2012. 
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 Koordinera data på så sätt att alla representationer av modellen är 
koordinerade.”25 

 
Det är en lång definition och en annan är Autodesk som uttrycker sig enligt följande 
- ”ｳD, object- oriented, AEC-specific CAD” 〉Jongeling, ｲ00ｸ《. En enkel svensk 
översättning är 3D, objekt-orienterat, AEC-baserad CAD. 
 
Enkelt uttryckt är BIM 3D-modellering där information knyts till objekten i modellen 
och utifrån detta kan tider och ekonomi kopplas samman. Jongeling beskriver BIM 
som ”ett samlingsbegrepp på hur informationen skapas, lagras, används på ett 
systematiskt och kvalitetssäkrat sätt”. 
 
Därför blir en 3D-modell eller 3D-CAD-ritning inte automatiskt en BIM-modell. Det 
kan vara den vanligaste missuppfattningen och de erfarna aktörerna inom BIM 
finner en prestige i att använda så många dimensioner i BIM som möjligt. De gillar 
inte den kvicka förklaringen 3D-modellering för att den beskriver så lite av deras 
arbetssätt.  

3.4.3 Fördjupning i processen 
Nina Borgström, IT-metodikchef på White Arkitekter, har många års erfarenhet inom 
BIM och programvaror. Hon menar att BIM inte har så många begränsningar, frågan 
är endast vad som vill uppnås.  
 
Användning av en 3D-modell i produktion är sista steget i entreprenörens arbete 
med BIM i ett projekt. Det största arbetet föregår produktionen och sker i 
projekteringsprocessen. Många hävdar att i denna del är BIM som mest värdefullt. I 
projekteringsfasen samlas alla intressenter för byggnationen i möten. Ofta handlar 
det om byggherre, beställare, arkitekt och diverse teknikkonsulter. Till skillnad mot 
en traditionell projekteringsprocess med underlag i form av beskrivningar och 2D-
ritningar byggs en 3D-modell redan från början utifrån objekt som den färdiga 
byggnaden ska bestå av. T.ex. bjälklag, balkar, pelare och VVS. De olika aktörerna 
skapar sin del och sedan sammanställs detta på en gemensam server som alla 
intressenter ska ha tillgång till. Denna 3D-modell består av objekt med från början 
inmatad bunden information. Det handlar om materialegenskaper och mått som ger 
areor och volymer. Utifrån denna 3D-modell tas underlag, ritningar och 
visualiseringar. Aktörernas uppgifter angående information till objektet är mycket 
viktig då detta står som grund för hela projektet. Leveransen av detta digitala 
material måste preciseras och avtalas. Detta finns inte med i ABK09 men Håkan 

                                                 
25 Vianova Systems, Detta är BIM, [www] < http://www.novapoint.se/Bransch/BIM-
foer-infrastruktur/Detta-aer-BIM#.T4PbS-2ZJUM > hämtat den 10 april 2012. 
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Blom har på uppdrag av organisationen OpenBIM skapat ett standardavtal som kan 
bifogas till ABK0926.  

3.4.3.1 Ritningar och underlag 
Ritningar skapas från modellen med horisontella och vertikala snitt. Dessa snitt blir 
inte fulländade byggritningar utan består av ca 50-80% färdiga ritningar (Jongeling, 
2008). Sedan får dessa kompletteras med viss nödvändig måttsättning. Dessa 
ritningar används för underlag till bygghandlingar och bygglov.  
 
Ritningar är inte de enda underlag som resulteras efter en lyckad BIM-modell. 
Utifrån modellen följer även beskrivningar, mängder och listor över material. Enligt 
en undersökning som Rogier Jongeling (Jongeling, 2008) utförde med arkitekter och 
teknik-konsulter minskar tiden för framtagning av A- och K-ritningar och tiden för 
framtagning av beskrivningar minskade kraftigt jämfört med tidigare projektering. 

3.4.3.2 Presentation 
Försäljning eller redovisning för kunder är en del som förändras vid införande av 
BIM. Då en 3D-modell redan finns är steget till enkla verklighetstrogna texturer inte 
lång. Vid mer detaljerade visualiseringsvyer krävs mer arbete och andra program för 
att rendera fina bilder. Men vid ett t.ex. försäljningsblad till blivande hyresgäster har 
mycket av jobbet redan gjorts vid en fotovisualisering. 

 
Figur 11: BIM-modell 

Tyvärr uppstår ett problem med visualisering i tidigt skede då större förändringar 
sker i modellen. Då en mer detaljerad presentation av modellen ska göras blir ofta 
den något inaktuell. Vid en jämnföring med traditionell 2D-CAD befinner sig BIM-
programmen långt före när det gäller texturer och ljussättning. En stor anledning är 
att de traditionella 2D-CAD-programmen ofta bygger sina miljöer med trådmodeller, 
se sid 4. 
 

                                                 
26 OpenBIM, Dokument, Avtal digitala leveranser, [www] < 
http://www.openbim.se/documents/OpenBIM/Infoblad/Avtal_digitala_leveranser.pd
f > hämtat den 10 april 2012. 
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För att utnyttja modellen vid möten är det lämpligt att ha en stor skärm eller en 
projektor för att kunna diskutera delar i modellen. Att kunna se denna tydligt är en 
klar skillnad mot utskrifter. Vissa tycker det är lättare att se på papper men fördelen 
med 3D-modellen är möjligheten att släcka modelldelar och ändra vy i realtid.  

3.4.3.3 Gemensam modell 
Utmaningen vid ett projekt med BIM är att få alla aktörer att dra åt samma håll och 
standardisera arbetsmetoderna. För att kunna utnyttja en gemensam modell krävs 
aktörernas alla delar, de måste vara utformade på samma sätt och innehålla rätt 
information. Då kan granskningen under presentationer löpa smidigare, fel upptäcks 
i tid och förhoppningsvis färre missförstånd och onödiga diskussioner. Fördelen med 
en visuell 3D-ritning är att mindre fackkunniga aktörer kan delta vid 
sakgranskningar och därmed bidra med sina tankar. 
 
Det finns lite olika modeller och former att jobba utefter när en gemensam BIM-
modell används. Ett examensarbete utfört Johannes Dursun 2010 vid Luleå Tekniska 
Universtet tar upp tre olika modeller när arbetet utförs med programmet Autodesk 
Revit. Metod 4 bygger på ett samarbete med en extern BIM-konsult. 
 

Metod 1, Länkning mellan modeller 
 Första metoden som är vanligast i praktiken bygger på att arkitekter, 

konstruktör och VVS-ansvarig skapar sin egen modell samtidigt som de har 
översikt på varandras modeller via en samordningsfunktion (Länkning) som 
finns i Revit. 

 
Metod 2, En enda modell 

 A, K och VVS arbetar i samma en och samma modell. På detta sätt ses 
förändringar omedelbart. I Autodesk Revit finns ett verktyg (Worksets) där 
modellen kan delas upp i olika delar, t.ex. efter A, K och VVS. 

 
Metod 3, Öppet filformat 

 Denna metod bygger på att aktörerna jobbar med sin egen modell. Sedan via 
export och import av öppna filformat kan modelldelarna delas till alla 
partners. Ett vanligt öppet filformat är IFC. 

 
Metod 4, Extern samordnare 

 För sista modellen krävs en extern BIM-samordnare. Denne tar emot all 
information från A, K och VVS och samlar i en modell som delas på en 
projektserver. Vanligtvis deltar även samordnaren på granskningsmöten där 
modellen är ämne för diskussion.  

3.4.3.4 Vidare tillämpning av modellen 
Vid uträkningar som rör byggnationen är datorn det bästa redskapet. Det är naturligt 
att fel uppstår när beräkningar av mängder och ytor sker för hand och med hjälp av 
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en 2D-ritning. Vanligen mäts avstånd och ytor 
direkt på ritningen. Ett BIM-program plockar 
ur rätt information och sorterar på samma sätt 
varje gång. Beräkningsmetoden och sättet 
skiljer sig alltid mellan kalkylatorer men ett 
BIM-program är alltid konsekvent. Det krävs 
avsevärt mindre tid att låta datorn räkna ut 
mängder än att räkna för hand. Den 
minskande tiden har resulterat i att 
analyskonsulterna gör fler analyser med högre 
kvalité. 
 
Skillnaden mellan ett program och en 
kalkylator är känslan som kalkylatorn har 
sedan tidigare projekt. Ett program räknar ut 
den exakta mängden men med material som 
t.ex. gips beror mängden mycket på vem som 
sätter gipsen. Det är en avvägning vilket 
material som är fördelaktigt att få i en exakt 
volym oavsett kapningar och monteringsskillnader. Enkla beräkningar som antal 
fönster eller dörrar på en byggnad är ett exempel som datorn gör exakt och mycket 
snabbt. Detta kan ta flera timmar för en kalkylator om detta måste räknas ut från en 
2D-ritning. 
 
Ett begrepp som återkommer i BIM-sammanhang är 4D och 5D som syftar på de 
ytterligare dimensionerna som 3D-modellen får när tid och ekonomi behandlas i 
samarbete med modellen. 4D är en process där tidsplaneringar i form av gantt-
schemat eller liknande används. Tider kan beräknas åt båda håll, antingen byggs 
modellen med hjälp av tidsscheman eller så skapas ett schema från en färdig modell. 
5D är samma system men istället för tid implementeras ekonomi såsom budgetar och 
kostnadskalkyler. Dessa kalkyler kan visualiseras under projektets gång så diagram 
kan skapas för att visa kostnaden under tidsperioder.  

3.4.4 Program 
Några av de framstående tillverkarna idag har varit de världsledande 
programtillverkarna inom ritverktyg för hela industrin sen CAD-programmens 
introduktion för 30 år sedan. Det naturliga är att de som varit ledande inom CAD-
utveckling blir framträdande inom BIM-programmen. Det gör också att gränsen 
mellan dessa program suddas ut för varje ny version som släpps. Det positiva med få 
och stora tillverkare är kompatibiliteten mellan programmen och filformaten. Till en 
början är de olika programmens filformat svåra att öppna i varderas program men 
med tiden blir de stora programmen kompatibla med varandra genom öppna 
filformat som t.ex. IFC. Då skillnaden mellan CAD- och BIM-programmen hela tiden 

Figur 12: Skalstock och ritning 
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suddas ut är det svårare att skilja dem åt men ett utpräglat BIM-program har som 
huvuddel att samordna olika modeller från olika aktörer. CAD-programmet skapar 
modeller med ritverktyg och huvuddelen är skapande av måttsatta linjer och figurer. 
Det går åt att dela upp BIM-programmen i två led – de som är CAD-program i 
grunden och förbereder information i modellen och de som är 
informationssamordnande program. 
 
Autodesk 

Navisworks – samla all information från alla aktörer. Skapa en modell 
som nås via en projektserver. I Naviswork kan allt från analyser av tid 
och kostnader till animationer och visualiseringar utföras. Analys av tid 
kan t.ex. leda till ett Gantt-scheman och automatiska påminnelser. Ofta 
används externa program för mycket kvalitativa renderingar och 
visualiseringar men i Navisworks kan enkla fotorealistiska 
visualiseringar renderas. För att stärka känslan för projektet kan 
realtidsnavigering ske i objektet. Med korrekta vinklar och proportioner 
kan en kamera styras runt i modellen och utforska miljöerna27.  
 
Till Navisworks finns flera insticksprogram där vanliga Navisworks kan 
utökas med flera verktyg för olika ändamål. Det finns även andra typer 
av programmet Navisworks där egenskaperna är begränsade t.ex. 
gratisprogrammet Autodesk Navisworks Freedom som är en viewer. 
Autodesk Navisworks Freedom är skapat för att läsa Navisworks 
filformat NWD men hanterar även DWF. 
 
Revit – en programserie som anpassar sig för arkitekter och 
konstruktörer. I programmet designas, konstrueras och analyseras 
objekt. Programmet är speciellt förberett för stöd av BIM28.  

 
Graphisoft 

Archicad – ett program för arkitekter som lägger fokus på skapande och 
fritt filformat. Archicad är fullt kompatibelt med filformatet IFC och 
öppnar därför dörrarna till program där information samordnas och 
länkas. Som ett arkitektprogram finns stora bibliotek med färdiga 
modeller och möjligheterna att skapa 2D-ritningar och visualiseringar29.  
 

                                                 
27 Autodesks hemsida, Navisworks, [www] < http://usa.autodesk.com/navisworks/ > 
hämtat den 18 april 2012. 
28 Autodesks hemsida, Revit Products, [www] < http://usa.autodesk.com/revit/# > 
hämtat den 18 april 2012. 
29 Graphisofts hemsida, Archicad, [www] < 
http://www.graphisoft.se/sidor/archicad_1.aspx > hämtat den 18 april 2012. 
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Vico software 
Vico Office – ett BIM-program som är tillverkat för byggentreprenörer, 
beställare och projektledning. Det är integrerat program för en total 
lösning av 4D och 5D. Import av modell sker från marknadens ledande 
CAD-leverantörer därefter kan olika analyser genomföras i programmet. 
Vico skriver på sin hemsida att fördelen med ett integrerat system är den 
minskade risken för informationsförluster vid ex- och importer30. 

 
Solibri Model Viewer 

Ett gratisprogram byggt för granskning av det öppna filformatet IFC. 
Programmet är gratis och versioner finns för både PC och Mac. 
Programmet är helt skapat för BIM-modeller och därmed finns alla 
verktyg som krävs för en smidig granskning av en IFC-modell. Hantera 
lager, hämta information, markera och analysera. 

 

3.4.5 BIM i produktion 
Sista delen i skapandeprocessen innan byggnationen lämnas för förvaltning. I 
produktionen ska modellen vara centrum vid förklaring, diskussioner och 
problemlösning. Det uppstår alltid olika tolkningar av underlaget från 
projekteringen och dessa diskussioner är centrala i att driva en produktion framåt. 
Men en lyckad projektering minskar spridningen av tolkningar och Jongeling skriver 
i sin forskningsrapport, som bygger på intervjuer med flera aktörer i BIM-projekt, att 
tiden bestående av konflikter på grund av fel i underlag minskar med upp till 90 %. 
 
Efter projektering där många steg tar fördel av BIM slutar den alltid i en produktion 
där BIM inte får glömmas bort. Precis som i projekteringen finns inte många 
begränsningar för när BIM kan vara ett hjälpmedel. Det svåra är att bestämma i hur 
stor utsträckning BIM ska få genomsyra produktionen. I detta examensarbete utförs 
en intervju med produktionsledarna på Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB, 
om BIM i produktionen. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1. Dessa tar upp 
produktionsledarnas tankar och framför deras kritik eller positiva reaktioner.  

3.4.5.1 Mobila enheter 
Precis som i produktionen blir det naturliga att ta upp verktyg som finns att tillgå en 
föregående BIM-projektering. I produktionen eller ute i fältet har inte verktygen haft 
samma snabba och långa utveckling som BIM-programmen i arkitekternas datorer. 
Det är de senaste två åren som möjligheten till mobila enheter har tagit fart. 
Föregångarna till dagens surfplattor var handdatorer, PDA (Personal Digital 
Assistant) som t.ex. Apples Newton Messagepad lanserades 1993 och PalmPilot 1997. 
Dagens smartphones och surfplattor är de klara efterträdarna. Det är först nu som 
                                                 
30 Vico softwares hemsida, Produkter Vico Office, [www] < 
http://www.vicosoftware.se/sidor/Produkter.aspx > hämtat den 18 april 2012. 
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mobila enheter har nått upp till den kvalité och kapacitet så de är möjliga att 
använda i arbetet.  
 
Smartphones har funnits sen millenniumskiftet men med Apples iPhones intåg 2007 
kunde program från olika tillverkare och för olika ändamål installeras på 
operativsystemet iOS31. Under 2007 introducerades även 
Googles svar på mobiltelefonen och med sitt operativsystem 
Android32. Detta är stor milstolpe för mobilindustrin och en stor 
marknad för programutvecklarna öppnas i och med detta. 
Program för datorer har funnits länge men nu gavs även 
tillfället att skapa varianter till dessa, anpassade för mobila 
enheter. Med endast små skillnader används ofta samma 
programvara i surfplattor då dessa har samma operativsystem 
som smartphones. De vanligaste surfplattorna idag är iPad och 
Samsung. Den globala försäljningen av surfplattor kommer år 
2012 nå ca 120 miljoner enheter enligt analysföretaget Gartner33. 
Apple med sin iPad är de största tillverkarna och väntas ha en 
marknadsandel på 61,4 %. Stora CAD-tillverkare som Autodesk 
och många andra har inte utvecklat program för Appledatorers 
operativsystem men idag finns det bredaste och bästa utbudet av CAD-
programvaror till Apples iPad. De tidiga surfplattorna krävde en kontinuerlig 
uppdatering med en dator men de senaste surfplattorna går att starta utan en dator.  

3.4.5.1.1 Apple iPhone 

En smartphone som introducerades ｲ00ｷ och utsågs till ”Årets Uppfinnning” av 
Time Magazine. Senaste versionen är iPhone 4S och lanserades i oktober 2011. På 
denna telefon kan alla program som finns på Apples App Store installeras. App Store 
är en digital marknad för tillämpningsprogram för Apples iPhone, iPad och iPod. 
Den 7 mars 2012 fanns över 550000 program på App Store och mer än 25 miljarder 
hämtningar av olika program hade gjorts34.  

                                                 
31 Wikipedia, Apple iPhone, [www] < http://en.wikipedia.org/wiki/IPhone > hämtat 
den 13 april 2012. 
32 Wikipedia, Android (operativsystem), [www] < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system) > hämtat den 16 april 
2012. 
33 IDG.se MacWorld, Michael Jenselius, [www] < 
http://macworld.idg.se/2.1038/1.442690 > hämtat den 17 april 2012. 
34 Apples hemsida, Apple Press Info, [www] < 
http://www.apple.com/se/pr/library/2012/03/05Apples-App-Store-Downloads-Top-
25-Billion.html > hämtat den 2 maj 2012. 

Figur 13: Apple 
iPhone 4S 
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3.4.5.1.2 Android 

Ett operativsystem och en mjukvaruplattform för smartphones och surfplattor. 
Utvecklades av Android inc. och blev senare uppköpt av Google 2005. 
Tillämpningsprogram, så kallade applikationer, nås via Google Play. De vanligaste 
applikationerna finns ofta på både App Store och Google Play35. 
 
Exempel på smartphones med 
Android: Samsung Galaxy S, 
Sony Xperia S, Samtliga HTC-
telefoner. 

3.4.5.1.3 Apple iPad 

Vid lanseringen i början av 2010 
konstaterades att iPhone hade 
förstorats till en läsplatta. Senare 
ändras benämningen till 
surfplatta då användarna utnyttjade läsplattan för så mycket annat än att läsa 
digitala böcker. Fördelen är det större formatet som ger programmen mer 
överskådliga och lättare att hantera. Apple hade redan från början fördelen med sitt 
utvecklade App Store att erbjuda applikationer till iPaden redan vid lansering. Alla 
applikationer till iPhone som inte bygger på samtalsfunktionen går att installera på 
iPad. I de stora och välkända programmen finns även iPad-
anpassade versioner. Funktionerna är de samma men gränssnittet 
ser lite annorlunda ut än i iPhone-versionen. iPaden finns i flera 
alternativ, lagringsstorlekar och med olika 
uppkopplingsmöjligheter. Då inte större mediefiler ska 
rymmas på iPaden är grundutförandet 16 GB tillräckligt. Den 
stora frågan som ska ställas innan inskaffande av en iPad sker 
är om surfplattan ska användas utan räckhåll för trådlösa 
nätverk. De flesta applikationer kräver en kontinuerlig 
internetuppkoppling. Då endast filer som är lagrade på 
iPaden ska läsas krävs ingen internetuppkoppling. 
iPaden görs i två olika versioner, med eller utan uppkoppling till det mobila nätet. 
Uppkoppling görs med SIM-kort precis som i en vanlig mobiltelefon och därför 
tillkommer även en abonnemangskostnad hos Telia, Tele 2, Telenor eller Tre. 
Priserna på abonnemang sträcker sig mellan ca 80 – 200 kr/månad beroende på 
mängd datatrafik.  

3.4.5.1.4 Surfplattor med Android 

Till skillnad från Apples iPad så är det olika tillverkare som skapar operativsystemet 
och surfplattan med Android. Operativsystemet Android finns på flera olika 

                                                 
35  En.Wikipedia , Android, [www] < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system) > hämtat den 2 maj 2012. 

Figur 15: Apple iPad 2 

Figur 14: Android logotyp 



 25

surfplattor. Då operativsystemet får användas av flera tillverkare av surfplattor är 
utbudet av surfplattor mycket större än Apples operativsystem iOS. Ipad har den 
största marknadsdelen med 57,6 % men Android har växt kraftigt de senaste åren 
och har nu en marknadsandel på 39,1 %36.  
 
Några surfplattor med Android: 
 
Samsung Galaxy tab 10.1 – 
10.1 tums skärm med mycket 
bra processorprestanda och 
alla funktioner som alla 
surfplattor har. Mail, 
webbläsare, dokumenthatering 
och möjligheten att installera 
Android-applikationer.  
 
Asus Transformer Prime – 10.1 
tums skärm och liknande prestanda 
som Samsung Galaxy. Den stora 
skillnaden från alla andra surfplattor är att 
Asus Transformers Prime fås med ett externt 
tangentbord som kopplas till 
långsidan på surfplattan. Alla 
andra surfplattor har virtuella tangentbord på skärmen. Används inte det externa 
tangentbordet så finns det virtuella precis som vanligt. Ett ytterligare resultat av 
tangentbordet är längre batteritid då tangentbordenheten har extra batterier. 
Tangentbordsenheten har även en touchpad för manövrering av muspekaren. Precis 

som vanliga bärbara datorer 
har. I vanliga fall finns ingen 
muspekare på surfplattorna 
men när tangentbordet 
kopplas in kan även denna 
typ av manövrering 
användas. Vanliga multi-
touch-funktionen är 
fortfarande aktiv.  

                                                 
36 Tekniktidskriften M3, iPad tappar marknadsandelar, [www] < 
http://m3.idg.se/2.1022/1.436693/ipad-tappar-marknadsandelar#articleComments > 
hämtat den 7 maj 2012. 

Figur 16: Asus transformer Prime 

Figur 17: Samsung Galaxy tab 10.1 
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3.4.5.1.5 Andra surfplattor 

Marknaden för surfplattor har utvecklats enormt de senaste åren och idag har alla 
stora datortillverkare sina versioner på surfplattor. HP, Acer, Apple, Lenovo, och 
Dell har alla olika typer av surfplattor. Det som skiljer dem åt är operativsystemet, 
processorn och vilka anslutningar de har. Några av datortillverkarna använder 
Windows 7 alternativt 8 på sina surfplattor. Det betyder att de används som vanliga 
datorer fast med multi-touch. Svårigheten är förstås prestandan som reduceras då 
surfplattorna inte har ytan att rymma stora grafikkort och hårddiskar.  

3.4.5.2 Program 
Det är inte förvånande att Autodesk är en av de marknadsledande leverantörerna av 
programvaror för mobila enheter. De har flera program som är BIM-relaterade. 
Programmen är oftast inte bara anpassade för BIM utan hanterar kända filformat 
som används vid 3D-modeller. Programmen är viewers och ser i princip likadana ut 
som programmen för CAD-filer.  Skillnaden är att de har egenskaper där information 
kan läsas i samband med modellernas olika delar.  
 
DesignReview – iPhone, iPad och Android. 
Ett enkelt program från Autodesk som hanterar formatet DWF, DWG och vissa 
dokument som PDF. DWF är ett format som skalar 3D-DWG-filer till mycket mindre 
storlek utan visuella förluster. Formatet är gjort av Autodesk och är endast till för att 
beskåda modellen. Vissa anteckningar och markeringar kan göras. I DesignReview 
finns en så kallad moln-tjänst där en direkt uppkoppling mot en server används. Till 
programmet finns en gratis server med 3 Gb lagring37. Programmet är en viewer, 
därmed finns inga ritverktyg, däremot kan 3D-modellerna roteras, skalas och 
panoreras utan begränsningar. DesignReview hanterar även lager så vissa 
modelldelar kan släckas och markeras. När ett specifikt objekt markeras i modellen 
finns då möjligheten att studera information om objektet. Informationen kan bestå av 
areor, volymer, densitet och all sorts beskrivning. Då information till en vägg är 
skriven från början kan informationen ses i slutskedet i en mobil enhet på 
byggarbetsplatsen. Ett exempel är materialinformation angående en viss vägg38.   
 

                                                 
37 Autodesks hemsida, Autocad 360, [www] < https://360.autodesk.com/landing > 
hämtat den 25 april 2012. 
38 Apple Appstores hemsida, DesignReview, [www] < 
http://itunes.apple.com/us/app/design-review-mobile/id459112753?mt=8 > hämtat 
den 25 april 2012. 
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Figur 18: Design Review på en iPhone                                     Figur 20: Design Review på en iPhone 

            
 

           
Figur 21: Design Review på iPhone                     Figur 22: Design Review på en iPhone 
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Buzzsaw – iPhone, iPad och Android. 
Ytterligare ett program från Autodesk och detta är rent BIM-program där modeller 
från BIM-programmen Autodesk Revit och Autodesk Navisworks kan öppnas var 
som helst på iPhone eller iPad. Precis som DesignReview kan 2D och 3D-modeller i 
filformatet DWF öppnas och beskådas. Med Buzzsaw installerat på en central dator 
kan en projektserver nås direkt i mobila enheten. På den kan alla dokument som har 
koppling till projektet laddas upp. Det kan vara allt från DWF till word-dokument39. 

3.5 Mahoniahöjden 

3.5.1 Kort introduktion 
I närheten av universitetssjukhusområdet 
och Tinnerbäcken i Linköping planerar 
Riksbyggen ca 75 bostadsrättslägenheter. 
Kvarteret Episteln som ligger där idag ska 
rivas förutom de underjordiska garagen 
som ska sparas. Det nya kvarteret ska bestå 

av 5 huskroppar i olika storlekar. 
Tillsammans bildar de en innergård som 
ligger placerad över garagen40. I denna generalentreprenad är Åhlin & Ekeroth i 
Linköping Byggnads AB huvudentreprenör och därmed ansvarig för utförande. I 
detta projekt har BIM-konsulten PlanB AB fått i uppdrag att sköta BIM-
samordningen. Projektet är i skrivande stund i en tidig projekteringsfas och säljstart 
är under hösten 2012. Som med alla andra byggprojekt är utformningen aldrig helt 
fastställd med så långt kvar till säljstarten. Det finns även planer på att använda detta 
bostadsprojekt som ett pilotprojekt inom BIM för Riksbyggen.  

3.5.2 BIM i Mahoniahöjden 
Arkitekterna Falk/Winell ritar husen och 
konstrueras av Gärderup Byggkonstruktion 
AB. Vid ett möte den 16 april 2012 möttes 
kalkyl och produktionsledning från Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB, BIM-
samordnare från PlanB AB, Projektledare från Riksbyggen, konstruktör från 
Gärderup Byggkonstruktion och arkitekten från Falk/Winell. På detta möte 

                                                 
39 Apple Appstores hemsida, Buzzsaw, [www] < 
http://itunes.apple.com/se/app/buzzsaw/id432154780?mt=8 > hämtat den 25 april 
2012. 
40 Riksbyggens hemsida, Mahoniahöjden, [www] < http://www.riksbyggen.se/Ny-
Bostad/Aktuella-projekt/Ostergotland/Mahoniahojden/Om-Projektet/ > hämtat den 
25 april 2012. 

Figur 23: Riksbyggen logotyp 

Figur 24: Plan B logotyp 
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konstaterades att en BIM-implementering var möjlig. Med PlanB:s erfarenhet om 
programvaror diskuterades vilka BIM-egenskaper som kan tillämpas på 
Mahoniahöjden. Det visade sig att kalkylatorn på Åhlin & Ekeroth kan använda sig 
av arkitektens modell för att få mängder specificerat. Detta är ett tydligt och enkelt 
BIM-exempel. När BIM-samordnaren bildar den gemensamma modellen utifrån 
arkitekten och konstruktörens material krävs vid vissa tillfällen, beroende på 
programvara, inte något extra arbete för att kalkylator ska få mängder specificerade. 
När denna koppling görs uppdateras kalkylen automatiskt efter arkitektens modell. 
Som exempel så minskar antalet fönster i kalkylen när arkitekten tar bort fönster i sin 
modell. Som med all annan teoretisk data krävs ett visst mått av erfarenhet för att 
kalkylera en sådan här byggnation. Men det ger en verklig och kvalitetssäkrad bas 
för beräkningar av pris och liknande. Denna typ av användning är inget nytt men 
svår att genomföra i vissa fall då arkitekten och kalkylatorn jobbar på för skilda sätt. 
PlanB gav rekommendationen att inte satsa för högt utan satsa på det som är nära 
rent kunskap- och verktygsmässigt. De anser att det är bättre att lyckas fullt ut med 
det man satsar på än som i så många projekt tidigare då BIM har varit odefinierat. Ett 
exempel på detta har Göran Lundström, projektchef bostäder på Åhlin & Ekeroth 
som berättar att under tidigare projekt har BIM nämnts från beställare i tidigt skede 
men aldrig definierats. Resultatet har blivit att BIM helt glöms eller stryks i ett skede 
då det redan skulle ha genomsyrat hela projekteringen.  

3.5.2.1 BIM genom hela projektet 
Projektet Mahoniahöjden har från börjat haft potentialen att nyttja BIM då alla 
projektörer har både viljan och verktygen att tillföra något till den gemensamma 
modellen. Fredag den 4 maj 2012 möttes beställare, projektörer och BIM-samordnare 
för att bestämma både djup och definitioner. Meningen med BIM är inte att skapa 
mer arbete för projektörerna utan att underlätta, dela och använda det arbete de 
redan gör. I detta projekt är det endast energiprojektören som inte projekterar i 3D 
och med hjälp av programvaror. På detta möte bestäms graden av BIM och hur 
mycket som ska återfinnas på BIM-modellen. I många fall ritar projektörerna mer än 
vad som sedan syns på den gemensamma modellen. Samtidigt utses 
modellansvariga som ansvarar för att de olika projektörerna skickar sina respektive 
filer vid en avtalad tid. I detta projekt ska projektörerna skicka sina modellfiler varje 
fredag. Sedan sammanställer modellsamordnarna Plan B en gemensam modell på 
Riksbyggens Projektarkivet som nås av alla aktörer.  
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Tabell över vilka filer som ska laddas upp för att alla ska kunna tillgå andras 
modeller på projektet Mahoniahöjden: 
 

 A K V W E 
Arkitekt - IFC 3D-DWG 3D-DWG 3D-DWG 

Konstruktör IFC - 3D-DWG 3D-DWG 3D-DWG 
Vent-

projektör 
IFC IFC - 3D-DWG 3D-DWG 

VS-projektör IFC IFC 3D-DWG - 3D-DWG 
El-projektör IFC IFC 3D-DWG 3D-DWG - 

 

3.5.2.2 Navisworks och Mahoniahöjden 
Den sammanställda gemensamma modellen används vid 3D-samgranskningar och 
finns att tillgå på Projektarkivet. Den skapas via programmet Navisworks och för att 
granska den på sin egen dator krävs en viewer. Plan B rekommenderar Autodesks 
Navisworks Freedom till detta projekt som läser Navisworks filformat NWD. Alla 
som har lösenordet för detta projekt i Projektarkivet kan därför se en fullskalig BIM-
modell på hela projektet när som helst genom Navisworks Freedom. 
 
När bygghandlingar tas fram skapas en modell som motsvarar bygghandlingarnas 
innehåll. Denna modell finns sedan som komplement för produktionens 
bygghandlingar. För att kunna öppna modellen på byggarbetsplatsen krävs då en 
dator med Autodesk Navisworks Freedom installerat. För att hämta modellen krävs 
då också internetuppkoppling.  
 
För Autodesk Navisworks 2012 Produkter krävs följande systemkrav41: 
 

• Microsoft® Windows® 7 Enterprise, Ultimate, Professional, Home Premium, 
or Home Basic edition, Microsoft® Windows Vista® Enterprise, Ultimate, 
Business, Home Premium, or Home Basic edition (SP2 or later), or Microsoft® 
Windows XP Professional Home 32-bit (SP2 or later) or Professional x64 
edition (SP3 or later) 

• AMD Athlon™ processor, ｳ.0 GHz or faster, or Intel® Pentium® ｴ, ｳ.0 GHz or 
faster (recommended) 

• 512 MB RAM (2 GB or greater recommended) 
• 11 GB free disk space for installation 
• 1,024 x 768 VGA display with true color (1,280 x 1,024 monitor and 32-bit 

video display adapter recommended) 

                                                 
41 Autodesks Hemsida, Naviworks, System Requirements, [www] < 
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15740409&linkID
=10382101 > hämtat den 8 maj 2012. 
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• Microsoft® Internet Explorer® 6.0, (SP1 or later) 
• Microsoft Mouse-compliant pointing device 

 

3.5.2.3 Mobilt 
Det finns program till mobila enheter som läser NWD-formatet t.ex. Buzzsaw men då 
krävs det att Buzzsaw är installerat på central dator och sen nås denna från mobila 
enheten. Plan B:s modellsamordnare har testat Buzzsaw och rekommenderar den 
inte. De föreslår DesignReview och därmed formatet DWF.  
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4 Empiri 

4.1 Intervjuer med produktionsledare på Åhlin & Ekeroth i 
Linköping Byggnads AB 

Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB är ett producerande byggbolag där 
platsledningens åsikter på de olika projekten väger tungt. Med införande av nya 
arbetsmetoder krävs ett stöd hos de involverade annars förlorar ofta introducerandet 
moment och slagkraft. Ett steg i undersökningen om Åhlin & Ekeroth i Linköping 
Byggnads AB kan använda sig av BIM i produktion utförs muntliga intervjuer med 
produktionsledarna. Deras arbete är utförandefasen i ett byggprojekt och de ska leda 
produktionen utefter en projektering som gjordes på mängder av spekulationer och 
uppskattningar. Deras arbete är direkt kopplat till resultatet och kundens belåtenhet. 
Därmed blir deras åsikter viktiga då en BIM-projektering alltid slutar i deras händer. 
Vid ett införande av BIM i vissa projekt kan produktionsledarna använda sig av 
modellen för att underlätta deras arbete. Som vid alla nya inslag finns förväntningar 
och förutfattade meningar. Det är viktigt att framföra dessa tankar för att förbereda 
inför en presentation. Har delarna som produktionsledarna anser vara oklara och 
tveksamma identifierats i ett tidigt skede kan detta användas som grund för 
presentationens innehåll. Likaså för att välja rätt nivå vid t.ex. en redovisning. 
Intervjuer är alltid centrala när nya arbetsmetoder ska framställas.  
 
Dessa intervjuer är utförda med vissa produktionsledare på Åhlin & Ekeroth i 
Linköping Byggnads AB. Den gemensamma nämnaren hos dessa produktionsledare 
är att de ofta hanterar de största byggprojekten på Åhlin & Ekeroth. Den tydliga 
avgränsningen beror på att BIM inte tillämpas i de mindre projekten då budgeten är 
mindre. Vid en större erfarenhet av BIM är det möjligt att de mindre projekten även 
får ta del av arbetssättet. Vid ett större projekt är det lättare att se fördelarna då fler 
steg behandlas. Samtliga produktionsledare har flera års erfarenhet inom 
nybyggnation, renovering och ombyggnad. De befinner sig både i början och slutet 
av sina karriärer. Tyvärr är samtliga intervjuade män och så även samtliga 
produktionsledare på Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB.  
 
Intervjun kretsar kring deras tankar om 3D-modeller och BIM. Intervjun börjar med 
frågor om deras kännedom och eventuellt tidigare möte med 3D-modeller. Det är 
intressant att veta i vilka lägen de har kommit i kontakt med 3D-modellering 
tidigare. Även vilka som har tillhandahållit modellen. Likaså vilken form 3D-
modellen har bestått av. Det är stor skillnad på om det varit en utskriven vy eller om 
det varit en interaktiv modell. I intervjun visas även en testmodell av ett hus i 3D. 
Modellen visas med programmet DesignReview på en iPad. Basfunktionerna 
studeras och detta för att få en känsla hur 3D-modeller kan användas i produktion 
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och i mobil form. Vidare går intervjun över till erfarenheterna och kunskapen om 
BIM. De sista frågorna är riktade mot deras eventuella framtida kontakt med BIM 
och modeller i t.ex. en surfplatta. Hur det kan påverka deras vardagliga arbete och 
vilka modelldelar som de anser vara viktigast. 

4.2 Sammanställning av intervjuer 

Förekomsten av 3D-modeller ökar för varje år och de flesta produktionsledare på 
Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB har träffat på 3D-modeller i någon form. 
Även fast 3D-CAD har funnits i mer än 15 år har de som träffat på 3D-modeller gjort 
det de senaste 3 åren. Vem som tillhandahöll 3D-modellerna är olika, allt från 
arkitekt till VVS-projektör. Idag projekteras de flesta byggnationer i 3D men nås 
sällan helt av produktionsledarna på det producerande företaget Åhlin & Ekeroth. 
Formen har oftast varit en utskrift och kunde därmed inte panoreras eller zoomas i. 
En av produktionsledarna berättar om ett projekt där modellen var fullständigt 
interaktiv med ändringar av vy, lagerval och flera modelldelar. Den fanns även 
tillgänglig via en projektserver för att alla ska få åtkomst till all information. En 
annan produktionsledare har sett en 3D-modell som en VVS-entreprenör hade ritat. 
Den var också interaktiv. 
 
Samtliga produktionsledare har hört talas om BIM i olika sammanhang. De flesta har 
läst om BIM i media och andra har sett exempel hos arkitekt eller i skolan. 
Kunskapen om BIM är det som skiljer sig mest. Vissa som varit inblandade i projekt 
där modeller har funnits att tillgå har en god uppfattning om vad BIM är och i vilka 
skeden det är användbart. Andra har endast hört ordet och ingen mer uppfattning 
om vad det handlar om.  
 
Produktionsledarna på Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB är helt överens 
om att detta är framtiden och att satsningar ska tas. De för en diskussion angående 
projekttyp och entreprenadform. Vissa är tveksamma om det är något att satsa på 
vid en totalentreprenad. Däremot är det ingen tvekan att satsningar ska göras vid 
generalentreprenader. De påtalar att typen av projekt avgör i de flesta tillfällen, hur 
pass stort och komplicerat projektet är.  
 
De tror att den största fördelen finns i visualiseringen av olika delar av projektet. 
T.ex. installationer och komplicerade detaljer. Därmed blir kommunikationen med 
underentreprenörer lättare. De upplever svårigheter när en underentreprenör ska 
utföra arbete för första gången på projektet. De tror att en modell kan underlätta den 
förklarande kommunikationen angående utförandet och det önskade resultatet. De 
nämner även fördelen med en projektserver och ha allt på samma ställe. De uttrycker 
fördelar med en mobil enhet på arbetsplatsen. Det är stor skillnad gentemot att 
behöva ta med ett stort antal pappersritningar ut på arbetsplatsen. I den mobila 
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enheten finns allt samlat, ritningar, modeller och andra dokument. De ser en stor 
vinst i att kunna studera 3D-modeller ute på arbetsplatsen. T.ex. vissa genomföringar 
och armeringsbockningar. Flera upplever att just armeringsritningar är de svåraste 
att tolka. De lyfter nyttan med att 3D-modellen kan användas i utbildningssyfte för 
de som ska bocka järn och armera komplicerade konstruktionsdetaljer. Till 
svårigheter med 2D-ritningar placerar de även ritningar på takstolar och olika 
elevationer. T.ex. takvinklar som faller åt olika håll. Likaså gäller det för elevationer i 
t.ex. ramper. En helt annan sak är skillnaden vid informationsflödet. Vid användning 
av en projektserver och en gemensam modell förvinner de flesta problem med 
uppdateringar och aktuella ritningar menar några produktionsledare. Ett krav är då 
att ledtiderna är så korta som möjligt då mycket kan hända på t.ex. 2 veckor på en 
byggnation. De betonar även fördelen vid de beräkningar och uppskattningar 
produktionsledarna gör själva vid t.ex. mängdning inför beställningar av material. 
En specifikation som bygger på aktuella volymer i modellen är klart efterfrågat.  
 
Feltolkningar uppstår vid alla typer av ritningar men en 3D-modell som komplement 
till 2D-ritningar kan ge en klarare bild av det önskade konstruerade resultatet. De 
hävdar att konstruktionsritningarna är svårast att tolka. Däremot har 
produktionsledarna alltid god kontakt med konstruktörerna för konsultation. Vid en 
BIM-modell kan information bindas till modellen i olika format. Produktionsledarna 
efterfrågar åtkomst till beskrivningar i modellen. De har erfarenhet från undermåliga 
beskrivningar. 
 
Produktionsledarna är enade i positiva reaktioner angående visningsprogrammet 
DesignReview och en interaktiv testmodell. Samtliga har ett intresse för ny teknik 
vilket underlättar en inkörningsperiod och inlärning av nya programvaror och 
verktyg. De tror också att de hanterar en surfplatta med ett liknande program.  
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5 Resultat 

5.1 BIM och byggindustrins kritiska traditionstyngda 
inställning 

Arbetsmetoden byggnadsinformationsmodell har utvecklats på en mer greppbar och 
användbar nivå de senaste åren. Precis som med alla nya arbetsmetoder och 
hjälpmedel finns en inkörningsperiod. Intervjuerna visar att begreppet BIM har 
rotats väl den senaste tiden. Flera i intervjun kan redogöra mycket väl vad BIM 
innebär och de andra har en liten men god uppfattning. Produktionsledarna på 
Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB har hittills inte arbetat utefter en BIM-
modell men de har läst om BIM i media och i kurser. Under intervjuerna visas en 
BIM-modell på en iPad och då syns det att produktionsledarna redan då börjar 
fundera på situationer där de kan använda den. På möten inför projektet 
Mahoniahöjden är reaktionerna lika positiva som i intervjuerna. Nyfikenheten är stor 
och många är intresserade och öppna. Det märks tydligt både i startmöten med BIM-
konsulten Plan B i projektet Mahoniahöjden och i intervjuer med produktionsledare 
på Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB. Frågorna till Plan B under mötena är 
många och kritiska men det är ett tydligt tecken på att BIM tas med allvar. Fler och 
fler projektörer inser att detta kommer bli en del i deras framtid. I takt med att fler 
aktörer kommer i kontakt med BIM sätts pressen på programleverantörerna att 
leverera bättre och mer kompatibla BIM-program. Kompatibiliteten mellan 
programmen är den största bromsklossen idag och inte inställningen från 
byggprojektörerna.  

5.2 Arbetet fram till BIM-modellen 

I BIM-kretsar uppfattas användningen av modellen i produktionen som oviktig. 
Anledningen är troligtvis att de som är mest insatta i BIM inte kommer i kontakt 
med produktionen och därför inte ser användningsområdena. För att kunna utnyttja 
BIM-modellen i produktion krävs en fullständig BIM-implementering genom hela 
projekteringen. Finns det någon aktör som inte deltar på något sätt saknas ofta delar i 
den gemensamma modellen. Det behövs inga avancerade programvaror för att delta 
utan det räcker med att alla aktörer är med på BIM-möten. Deltar alla projektörer 
finns idén bakom byggnadsinformationsmodell fortfarande där då informationsflöde 
och delning av information sker.  
 
Den första frågan som ska ställas är hur projektet ska utnyttja BIM. Det finns 
programvaror och lösningar för de flesta tillämpningar. Dagens BIM-program 
innehåller enormt många olika verktyg och beräkningsmetoder. Ibland kan filformat 
sätta stop för planer men det går ofta att lösa med format som IFC. Det är viktigt att 
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redan från början tillsammans identifiera och definiera BIM för detta enskilda 
projekt. BIM kan vara så oerhört brett och betyder därmed så olika från projekt till 
projekt. När alla aktörer har uppfattat vad BIM innebär kan ett ställningstagande 
angående djup och användningsområden tas. Gemensamt bestäms vilka regler och 
avtal som gäller. Det finns alltid projekt där alla inte vill satsa i samma grad på BIM 
och sådant måste bestämmas tidigt. Då BIM är en arbetsmetod blir en del steg nya 
för vissa.  
 
I projektet Mahoniahöjden finns en extern BIM-samordnare involverad. Detta 
underlättar för att utreda definitioner, avtal, allmänna BIM-frågor och mötestillfällen. 
BIM är fortfarande mycket nytt för många och därför är det svårt att leda BIM-möten 
utan att kunna hänvisa till tidigare projekt och hur praxis är. För Åhlin & Ekeroth i 
Linköping Byggnads AB är en extern samordnare ett måste då de inte har resurser 
för att hantera en gemensam modell. Det saknas både datasystem, programvaror och 
utbildad personal. Men de har aldrig haft planer på att skaffa en intern samordnare. 
För deras del är därför valet av extern samordnare mycket viktigt. De utför ofta 
generalentreprenad då de inte har möjligheten att välja samordnare men vid 
totalentreprenad finns alla möjligheter. Med en extern samordnare finns alltid frågan 
om lönsamhet. I ett BIM-projekt är det svårt att peka på exakt var pengar sparas. Det 
enklaste sättet är att börja se vilka uppgifter som försvinner eller minskar. Det blir en 
viss arbetsuppgiftsförändring men grundidén med BIM är att spara tid och pengar 
genom att alla projektörer hjälps åt med delat material. 
 
För definitioner och avtal krävs manualer och beskrivningar. I manualerna ska tider 
för när projektörerna ska skicka sitt material finnas. Även vad som krävs av dem när 
det gäller kvalité på ritningar och littera. Det finns så olika sätt att rita så det är 
centralt att alla ritar efter samma mall. När dessa tecknats har projektet vanligtvis 
redan börjat men för att inte behöva ändra sin projektering underlättar det att avtala 
detta så tidigt som möjligt.  
 
BIM-modellen blir sedan en naturlig del av projektmöten med samgranskning och 
egenkontroll i 3D. Då granskas hela modellen antingen via fri panorering eller så 
kallade walkthroughs då man går med ett ögonhöjd-perspektiv genom modellen. Det 
är ett mycket bra sätt för att få en känsla för projektets utformning. Under 
samgranskningen kan delar som diskuteras under mötet studeras närmare genom att 
skala bort allt annat i modellen. Detta blir ett hjälpmedel i självkontrollen och 
kvalitetssäkrar projektet.  
 
Ytorna förbättras och konstruktionen ändras. Modellen skapas, ändras under hela 
projekteringen. Det ska inte glömmas bort att modellen inte ersätter vanliga 
pappersritningar. I samma skede som bygghandlingar skapas görs en modell som 
motsvarar dessa. Det kan vara så att en annan modell fortsätter ändras efter 
bygghandlingarna är fastslagna men då uppdateras den för att överensstämma de 
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verkliga byggdetaljerna. Det behövs två modeller, en för att motsvara 
bygghandlingar och en för att senare användas vid förvaltning. Det är sällan 
byggnationen blir exakt som bygghandlingarna visar om inte dessa uppdateras.  

5.3 Använd modellen i produktion 

En BIM-projektering resulterar alltid i en 3D-modell. Ofta är modellerna mycket 
detaljerade för att de bygger på arkitektens modell. Arkitekterna ritar ofta många 
objekt för att se om de passar i miljön. Konstruktören ritar alla detaljer som rör 
byggnationens hållfasthet och uppbyggnad. Beroende på vilka projektörer som är 
delaktiga i BIM-projekteringen kan modellen innehålla olika detaljnivå när det gäller 
installationer och VA. Beställaren får redan från början ta beslut om vad som ska 
delges den gemensamma modellen. Det kan vara olämpligt att ha med samtliga 
objekt på den gemensamma modellen då det tar plats och inte har någon funktion 
mer än inredningsmässigt. Det kan även gälla vissa detaljer för installatörer som är 
onödigt att ta med. T.ex. kablar som inte har avgörande tjocka dimensioner. 
 
Under projekteringstiden finns alltid modellen tillgänglig på projektservern. 
Beroende på vilket avtal som råder mellan beställare och eventuell 
generalentreprenör kan modellen nås under hela produktionstiden. Det kan vara så 
att modellen inte uppdateras lika ofta under produktionen på grund av avtal med 
BIM-samordnare. Bekostar entreprenadfirman själv BIM-samordning är situationen 
självklart annorlunda. Vill produktionen ha tillgång till en BIM-modell ska detta 
avtalas redan från början. Det är viktigt för åtkomst och ersättning för modellen. I 
många fall bekostar beställaren modellen även under produktionen för att bidra med 
kvalitetssäkring av 
entreprenörens utförande. 

5.3.1 Visningsprogram 
för dator 

För att tillgå modellen krävs 
ett visningsprogram för BIM-
modeller. Samtliga viewers 
som denna rapport behandlar 
är gratis och hämtas via 
programleverantörernas 
hemsida. De har olika 
kvalitéer och verktyg men 
bygger på samma strukturer. Problemet är att valet av visningsprogram måste göras 
beroende på vilket program BIM-samordnaren skapar modellen i. 
Visningsprogrammen kräver låga systemkrav och att datorn har Windows Xp eller 
senare versioner. Däremot kan datorn upplevas seg då BIM-modellerna kan bli 
mycket stora. De flesta visningsprogram skapas för Windows men det finns även 

Figur 25: Hus som BIM-modell 
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versioner för Mac. Under produktion kan modellen utnyttjas för t.ex. visuella 
kontroller, förberedande granskning, detaljstudier och mängdning. Användaren kan 
släcka lager, manövrera fritt och hämta information om objekt. Visningsprogrammet 
kan installeras på produktionsledarnas datorer. Då finns modellen alltid tillgänglig i 
produktion. Vid större projekt där många hantverkare ska utföra arbeten kan t.ex. en 
stor bildskärm placeras i fikarummet. Då kan alla samlas runt modellen för en 
gemensam granskning. Det skapar problemlösande diskussioner och fler får en 
uppfattning angående projektet. Modellen kan användas på samma sätt som på 
projektmöten under projekteringsfasen. Den kan ha en central roll under t.ex. 
byggmöten med lagbaser. Förutsättningar för att modellen ska kunna användas vid 
möten i produktion är då att produktionsledarna kan hantera programmet utan att 
det blir en belastning. Som intervjuerna visar har de ett intresse av ny teknik men de 
erkänner att det alltid är en inkörningsperiod. De tycker att visningsprogram på en 
större bild skulle kunna underlätta i arbetet med förklaring av t.ex. 
konstruktionsdetaljer. Samtidigt framhäver de att dessa hjälpmedel endast ska 
användas på vissa projekt beroende på komplexitet och budget. 

5.3.2 Mobil tillgänglighet 
För att ta utnyttjandet av modellen i produktion ett steg till så kan vissa filformat 
läsas av mobila enheter. Det handlar om vanliga 2D-DWG, PDF, 3D-DWF och i vissa 
fall även filformat som tillhör vissa BIM-program. Dagens mobila enheter har 
kraftiga processorer och ordentligt med lagring. De klarar 3D-modeller av olika 
sorter och har liknande funktioner som visningsprogrammen för dator. Den stora 
skillnaden är avtalet kring leveranser av modeller. Till visningsprogrammet kan hela 
modellen skickas utan något extra arbete för samordnaren. För den mobila enheten 
blir hela modellen ofta alldeles för stor. Ska användbara modeller finnas tillgängliga 
krävs arbete av samordnaren utöver den gemensamma modellen. Modellerna till 
mobila enheter bör vara mindre till storlek och detaljrikedom. De bör också vara 
uppdelade efter t.ex. våningsplan eller mindre huskroppar. Läses en fullskalig 
modell i en mobil enhet upplevs den seg och navigeringen blir avsevärt sämre. De 
icke låsta axlarna i modellen gör att små rörelser med fingrarna blir stora rörelser och 
förflyttningar i modellen. Vid ett projekt med många våningar och flera huskroppar 
blir arbetet från samordnarens sida stort och därmed även ersättningen. Det kan ta 
upp till en halv dag för samordnaren att dela en mobilanpassad modell till 
projektservern. Visningsprogrammen har enkla styrmotorer och kan upplevas som 
svårmanövrerade. Det underlättar möjligen om användaren har testat multi-touch 
tidigare. Resten av programmen med menyer och information är väl uppbyggt och 
lätt att förstå. 

5.3.2.1 iPhone – iPad 
Apples nu mycket etablerade produkter. iPhone och iPad är uppbyggda på exakt 
samma sätt och deras största fördel är användarvänligheten och deras breda djupt 
rotade applikationsmarknad. Skapas det ett visningsprogram för den mobila 
marknaden är sannolikheten mycket stor att det lanseras på Apples Appstore. 
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iPhone eller iPad är kvicka och har de bästa följsamma rörelserna. Skärmen är 
knivskarp då både iPhone och iPad har fått så kallade Retina-skärmar där mänskliga 
ögat inte kan urskilja enstaka bildpunkter. De har även den bästa skärmen för 
användning utomhus. iPhone och iPad har däremot låg anpassningsgrad utan 
operativsystemet är mycket låst i sitt standardformat. Både telefonen iPhone och 
surfplattan iPad är byggt i ett enda stycke vilket gör att de blir hållbara och upplevs 
solida.  

5.3.2.2 Android 
Operativsystemet som finns tillgängligt från flertalet mobiltillverkare. Den stora 
skillnaden på Android jämfört med iPhone och iPad är bredden på hårdvaror. 
Android placeras i de flesta telefoner och surfplattor som inte Apple tillverkar. Stora 
tillverkare som Samsung och HTC använder Android i sina enheter. Enheterna med 
Android är oftast billigare än Apples produkter och har ändå liknande prestanda. De 
upplevs ibland lite mindre följsamma än iPhone eller iPad. Deras 
applikationsmarknad har tagit enorma steg de senaste åren och är idag mycket 
etablerad bland programtillverkare. Marknaden är inte lika stor som Apples 
Appstore men det välkända programmen återfinns på båda ställen. 
Operativsystemet har en viss anpassningsgrad och är inte lika låst som Apples 
produkter. Det innebär att t.ex. ikoner och snabbverktyg kan flyttas i en annan grad. 
Skärmen är mycket bra även på Android-produkter men saknar den skarpa 
upplösning som Apple har. Det finns även andra typer av surfplattor där ett 
tangentbord kan kopplas till sidan av surfplattan. Det är mycket användbart om 
surfplattan ska utnyttjas som skrivverktyg. Däremot underlättar det inget alls för att 
granska 3D-filer. 

5.3.3 Etablering 
Med ny teknik följer alltid vissa krav på den stödjande tekniken i form av 
uppkoppling och systemkrav. Allt beror på om mobila enheter ska användas eller ej. 
På Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB har alla produktionsledare var sin 
bärbar dator med Windows 7 eller XP. Det är lite olika hur nya datorerna är 
beroende på när de har fått dem. De visningsprogram som har behandlats i denna 
rapport är alla anpassade för Windows 7 eller XP. Det som kan skapa problem är 
storleken på modellen som kan skilja kraftigt och därmed göra datorn seg och 
svårarbetad. Vill produktionsledarna ha en stor bildskärm med modellen kan samma 
bärbara dator användas eller en mindre stationär. Samtliga av dagens platt-tv:s har 
datoranslutningar.  
 
De flesta av Åhlin & Ekeroth:s etableringar har redan god internetuppkoppling då 
produktionsledarna arbetar mot en server i vissa delmoment. Efter en BIM-
projektering skapas en modell som bygger på samma underlag som 
bygghandlingarna. Det betyder att den modellen inte uppdateras så ofta som under 
projekteringen då en ny modell släpps varannan vecka. Därmed krävs ingen bättre 
bredbandsuppkoppling då hämtning av modellen sker så sällan.  
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Då mobila enheter ska användas i produktionen krävs lite fler arbetsuppgifter av 
produktionsledarna. Dels för att uppdatera de allt fler modellerna på enheten och för 
att det ytterligare är en enhet förutom datorn att sköta. För att fullkomligt kunna 
granska BIM-modeller krävs ett visningsprogram för dator. Så ett program på en 
mobil enhet är alltid ett komplement. Internetuppkopplingen behöver inte utökas i 
hastighet, däremot krävs det ett trådlöst wifi-nät i vissa fall. Vissa av surfplattorna 
kan inte uppdateras via dator utan hämtning av modellerna måste ske helt i 
surfplattan. Det betyder att surfplattan måste vara uppkopplad mot internet. 
Antingen används ett abonnemang för mobila enheter så det mobila 3G-nätet 
utnyttjas eller så nås internet via ett trådlöst wifi-nät.  

5.3.4 Mahoniahöjden 
Under våren 2012 är projektering för Riksbyggens projekt Mahoniahöjden i full gång. 
Säljstart för bostadsrätterna ska ske hösten 2012. Ansvarig för BIM-modellen står 
BIM-konsulterna Plan B. Under den avslutande tiden på detta examensarbete har 
Plan B skapat den första modellen av Mahoniahöjden. Som tidigare sagt nyttjas 
visningsprogrammet Navisworks Freedom för att granska Mahoniahöjden. 
Visningsprogrammet är nu redan installerat på några datorer på huvudkontoret. 
Detta för att testa och förbereda för Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB:s del i 
projektet. Vid denna generalentreprenad kan Åhlin & Ekeroth granska och analysera 
modellen helt gratis. Navisworks Freedom kan senare installeras på de kommande 
produktionsledarna för Mahoniahöjden datorer. För att produktionsledarna ska 
kunna använda en surfplatta krävs att Plan B skapar olika DWF-modeller för olika 
delar av projektet. Ett val som Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB måste göra 
när den slutliga modellen är skapad. Gentemot visningsprogrammen för datorer är 
detta komplement resulterar detta i en viss kostnad. Dels för inköp av surfplattor 
som inte finns på företaget idag och arbetskostnader för Plan B på grund av de 
anpassande av modellerna.  
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6 Analys och diskussion 

6.1 Framtiden eller nutid? 

Har 3D-modeller och BIM tagit ett stadigt grepp om branschen? Det verkar som 
byggbranschen tagit sig över steget där BIM är framtiden och istället nu börjar inse 
att det är nutid. Som intervjuerna visar finns inget motstånd från den producerande 
sidan av byggprojektet. Istället har det visat sig att de negativa och förutfattade 
meningarna uppstår i projekteringsmöten. Det kan vara så att under de inledande 
projekteringsmötena blir BIM så pass närvarande att de ofta erfarna aktörerna blir 
stressade av att BIM överraskande inte är framtiden, utan verkligt. BIM är framförallt 
skapat för projekteringsprocessen, därför är det naturligt att denna del i 
byggprocessen träffar på arbetssättet BIM först. Under de senaste åren har BIM och 
3D-modeller varit spännande visioner men nu är det aktuellt i flera projekt. Åhlin & 
Ekeroth i Linköping Byggnads AB har själva inte drivit ett BIM-projekt. Däremot är 
det högaktuellt i och med deras roll som generalentreprenör i Mahoniahöjden. På ett 
relativt litet byggprojekt som Mahoniahöjden är den personliga inställningen 
avgörande. Finns det en viss aktör som inte strävar åt samma BIM-implementering 
kan denna aktörs del helt saknas i modellen. Vid större projekt och större företag 
finns alltid flera personer som kan hjälpas åt med nya moment som BIM erfordrar. 
De första projekten är avgörande för BIM:s framtid hos företag. Dels för kunskap och 
för att inte skapa motstånd för tidigt i framtida projekt. Finns negativa förutfattade 
meningar tidigt riskerar det att minera hela projektet. 
 
Göran Lundström och Peter Stråhlin tog ett beslut i riktning mot BIM genom sitt 
initiativtagande till detta examensarbete. Det har givit en viss baskunskap om BIM 
på hela Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB. Under detta examensarbete har 
sedan projektet Mahoniahöjden växt fram som ett starkt BIM-projekt. Efter 
teoripresentation och en liten introduktion om BIM och dess möjligheter under våren 
2012 följer praktiken med produktionen av Mahoniahöjden under hösten 2012 och ett 
år framåt. Det är lika viktigt att introducera BIM och 3D-modeller i ett avslappnat 
forum där frågor och tankar kan lyftas direkt för att sedan utföra en djupare analys 
angående en möjlig BIM-implementering.  

6.2 Produktionen glöms bort 

Då BIM först och främst kretsar kring arbetsprocesser i projekteringen glöms 
produktionen ofta bort. Grundtanken med BIM är kvalitetssäkring av projekteringen 
för att underlätta produktionen. I detta examensarbete har projekteringsprocessen 
endast redovisats och fokuseringen har legat på produktionens nytta av BIM. Varför 
är det inte självklart att använda 3D-modellen i produktion? En BIM-modell är alltid 



 42 

resultatet efter en BIM-projektering. Så den finns alltid att tillgå. Flera tror att det 
beror på yrkesstolthet och rädslan att prova nya arbetsmetoder. 3D har funnits i 
verkstadsindustrin i över 20 år. Varför inte i byggindustrin? Frågan är var modellen 
försvinner? När i steget från projektering till produktion glöms modellen och 3D-
ritningarna bort? Det finns ett antal möjliga orsaker. De som utvecklar modeller och 
BIM-processer har ingen erfarenhet från produktion. De har utbildning om teoretiska 
byggprocesser och förmodligen en viss CAD-utbildning. Det blir alldeles för 
teoretiskt och steget till att verkligen bygga huset är för långt i kunskapsnivå. Tyvärr 
är de som är erfarna byggentreprenörer ofta mindre teknikkunniga och saknar 
förmågan att utnyttja ny teknik i form av visningsprogram och läsplattor. Då 
samordnare för BIM-modeller möter produktion- och platsledning blir 
kulturkrocken för stor. Samordnarna har svårt att föreställa sig platsledningens 
arbete och vardag. Oundvikligen har produktionsledare svårt att hålla sig 
uppdaterade inom programvaror, funktioner och olika modeller. Det får resultatet 
att produktionsledarna inte använder modellen och samordnarna lämnar modellen 
efter projekteringen och uppdateras inte vidare.  

6.3 Svårigheter med mobila enheter 

De mobila enheterna på marknaden har utvecklats enorm de senaste åren och idag är 
den smarta telefonen mycket vanlig. Likaså surfplattan har utvecklats till att ersätta 
en del av datorns arbetsområde. Processorerna och grafikkorten har blivit så 
kraftfulla att de klarar hantera 3D-grafik följsamt. Mobilen används flitigt av dagens 
produktionsledare men då gäller det kalender och mail. Den enklaste granskningen 
som kan göras i mobila enheter är granskning av PDF-dokument. Vilket betyder 
ritningar eller andra dokument. Dessa granskningar utnyttjar inte 
produktionsledarna på Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB. Steget till att 
använda 3D-ritningar på t.ex. en iPad blir då relativt stort. Som produktionsledarna 
själva nämner är det alltid en inkörningsperiod vid nya arbetsmetoder. När 
produktionsledarna är positiva från början och själva inser att en inkörningsperiod 
krävs är det alltid lättare att införa en ny metod. Frågan är i detta fall om de ser 
fördelarna före de lägger surfplattan på hyllan. Det är förmodligen mycket 
avgörande vilket projekt som skapar första kontakten med mobila enheter. Som det 
beskrivs i resultatet beror fördelarna med en mobil modell mycket på hur modellen 
är skapad och vilka objekt som visualiseras. Det uppstår ett svårt förstaval då 
produktionsledningen ska välja delar de vill ha visualiserade och aldrig tidigare har 
använt surfplattor i arbetet. En stor fördel med externa BIM-samordnare är 
erfarenhet de har sedan tidigare BIM-projekt. Då kan de skapa modeller som 
produktionsavdelningar har efterfrågat i andra projekt. De har en uppfattning om 
praxis och lämplig modeller som passar till mobila enheter.  
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Finner Åhlin & Ekeroth i Linköping i Linköping Byggnads AB ett system i sitt sätt att 
välja ut delar i modeller kan det underlätta mycket i framtida projekt. Vet 
produktionsledarna vad som kommer tillhandahållas som bas bland 3D-ritningar 
kan de utnyttja dem i rätt lägen. Samtidigt som de kan komma med förslag på objekt 
som kan vara intressanta i produktion. Sådant blir naturligare ju fler BIM-projekt 
som passerar. Det finns delar under ett projekt där BIM är mycket användbart och 
delar då det är onödigt. Utnyttjandet kan trimmas in med tiden.  
 
För alla projekt styr den ekonomiska budgeten. Detta examensarbete stödjer sig 
endast mot en extern BIM-konsult för arbetstider. De uppskattar arbetet till en halv 
dag per modell. Som det beskrivs i resultatet krävs flera modeller för mobila enheter 
då det är svårt att navigera i en komplett modell. En viss uppdelning av huskroppar 
eller byggdelar krävs. Det är en svår avvägning om produktionsledarna upplever att 
den ekonomiska satsningen, i form av flera modeller för mobila enheter, är lönsam. 
Det är även svårt att visa i efterhand var pengar sparas och effektiviteten ökar. Det 
går förhoppningsvis att visa på mindre spill och problemfriare arbete. Till en början 
måste produktionsledarna och projektcheferna avgöra om granskning av modellen, 
med hjälp av ett visningsprogram för dator, är användbart. Därefter kan man 
undersöka mobila enheter.  
 
Som i alla satsningar finns mycket att vinna. Det är ett långt steg till att 
produktionsledarna använder en surfplatta varje dag i produktion. Men den dag det 
känns naturligt kan de använda den till allt möjligt. Alla dokument och filer som rör 
projektet kan alltid nås. Vare sig det gäller PDF-ritningar, 3D-modeller, kalkyler eller 
andra sorters dokument.  

6.4 Examensarbetet 

Den avslutande delen av tre års utbildning till högskoleingenjör i byggnadsteknik 
vid Institutionen för Teknik- och Naturvetenskap på Linköpings Universitet. 
Examensarbetet har ägnats åt BIM på byggföretaget Åhlin & Ekeroth i Linköping 
Byggnads AB. Hela ämnet BIM är mycket brett och fokusering har alltid legat kring 
produktion. Det är en svår balansgång att förklara grundbegreppen och 
projekteringen för BIM och samtidigt hela tiden styra mot byggproduktionen. På 
Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB finns idag ingen som har arbetat med 
BIM tidigare. Examensarbetet har från början ägnats åt teori och klarläggande av 
BIM-processen. Det råder stor brist på tryckt litteratur om BIM. Detta för att BIM är 
så pass nytt mätt i byggbranschens mått. Däremot finns många nätbaserade artiklar 
och rapporter. Det har varit mindre avancerat att hitta trovärdiga källor, program 
eller enheter. Det svåraste är att testa programmen då de ibland är både dyra och 
systemkrävande. Det är framförallt ritprogrammen som är dyra i inköp. Detta 
examensarbete har testat visningsprogram som är gratis. Detta är inte fel utan 
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egentligen de program som Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB kommer 
använda. Men det är lättare att få en uppfattning om arkitektens och konstruktörens 
arbete om ritprogrammen testas.  
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7 Slutsats 

Det har varit populärt att de senaste åren benämna BIM som framtiden och det nya 
häftiga verktyget. Denna benämning börjar försvinna och aktörer blir mer och mer 
medvetna om att utforska BIM och ser det som verklighet. Men ska BIM lyckas måste 
den största dragkraften komma från projektörerna då de är de första i varje projekt 
som hanterar BIM. Utan dem blir ingen BIM-projektering och därmed inga 
informativa 3D-modeller. Med tanke på produktionsledarnas positiva inställning och 
den engagerade stämningen under BIM-mötena befinner sig byggindustrin i ett 
tronskifte. Där den praktiska erfarenheten är fortfarande mycket viktig men inte allt. 
Datorvana och egenskapen att använda programvaror blir mer värdesatt. Där 
datorvanan saknas och då programmen är nya krävs utbildningar precis som under 
alla införanden. 
 
De begränsningar som funnits i filformat och uppkopplingar är närapå borta och den 
teknik som behövs finns idag. Hela BIM-systemet är självklart inte fullkomligt 
utvecklat men det gäller att följa med utvecklingen redan nu för att kunna följa den 
jämsides och påverka till förbättringar. Genom att de erfarna byggentreprenörerna 
bidrar med sin praktiska erfarenhet kan BIM utvecklas till att bli mer anpassat för 
produktion. Det gäller bara att härda ut de första motgångarna och kliva ut som en 
stark modern entreprenör. 
 
I produktionen kan både granskningsverktyg för dator och mobila enheter användas. 
Ska dessa vara användbara måste de påtalas redan från början i ett projekt. Oavsett 
vem som ritar eller samordnar modellen måste de vara medvetna om produktionens 
önskemål. 
 
För Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB är BIM nu mer känt i och med detta 
examensarbete. Mahoniahöjden blir deras första BIM-projekt och med det som 
erfarenhet kan kunskapsbaserade beslut tas för framtiden. Som rekommendation 
från detta examensarbete bör Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB skapa en 
egen BIM-manual där definitioner, leveransavtal och objektsspecificering finns 
dokumenterat. Likaså vad som är intressant att ta med i modellen, vilka objekt som 
onödiga och vilka delar som är intressant för olika delar av processen. De bör också 
som van generalentreprenör ta de ledande stegen vid en BIM-projektering. Det ger 
både förtroende från beställare och underentreprenörer. Som så ofta är Åhlin & 
Ekeroth ansvarig för utförande och då ska de veta hur BIM ska genomsyra 
projekteringen. Har de en fullständig BIM-manual i projekteringen banar det väg för 
produktionsledarna. 
 
Till en början bör Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB satsa och utvärdera de 
projekt där ett visningsprogram för dator används. Är produktionsledarna nöjda och 
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trygga med ett visningsprogram för dator är steget inte långt till mobila enheter. Men 
det finns ingen anledning att bara ha mobila enheter då det fortfarande saknas 
betydenade funktioner i de mobilanpassade programmen. Precis som att BIM- och 
3D-modeller är komplement till pappersritningar är mobila enheter komplement till 
granskningsprogram för datorer. Det enda sättet att lyckas med mobila enheter är att 
ha det i åtanke tidigt i projekteringen så modellen kan anpassas för mobila enheter i 
ett senare skede. 
 
Tyvärr är det svårt med datorutbildningar för produktionsledarna då programmen 
kan skilja från projekt till projekt. Däremot blir det lättare med tiden då programmen 
alltid har samma grundfunktioner. Men det krävs inga andra investeringar än 
utbildning då programmen är gratis och produktionsledarnas datorer redan har så 
pass bra systemstyrka. Däremot krävs en investering i surfplattor om mobila enheter 
önskas. Men det kan inte avgöras vilken surfplatta som är bäst att köpa in. 
Marknaden utvecklas fort och då det inte är aktuellt idag bör en utredning göras då 
ett införande är aktuellt.  
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Bilaga 1, Bas för intervjufrågor 

 
Har du kommit i kontakt med 3D-modeller tidigare? 
 
Om ja: 

I vilket projekt? 
 

Vem tillhandahöll 3D-modellen 
 

Var den interaktiv? Fanns möjligheten att vända på modellen, zooma och 
panorera?  

 
Har du hört talas om BIM? 
 
Om ja: 

I vilket sammanhang? 
 

Kan du förklara vad det är? 
 
Kort förklaring. 
 
Tycker du det är något att satsa på för Åhlin & Ekeroth 
 
Om ja:  

Varför? 
 
Om nej: 
 Varför? 
 
Tror du kan underlätta ditt arbete? 
 
Hur tror du det påverkar din tid? Spara eller utöka? 
 
Kan du tänka dig att ha en surfplatta med ett visningsprogram? 
 
Tror du att du kan hantera ett sådant här program?  
 
Detta ska endast vara ett komplement till 2D-ritningar. Uppstår feltolkningar av 
pappersritningarna?  
 
Om ja: 
 Vad feltolkas oftast?  
 

Vilka ritningar är svårast att tolka?  
 
Vad gör ni om det uppstår delade meningar om utformningen?  
 



I vilket skede kan detta vara till hjälp 
 
Vad tror du om att ha en stor skärm med en 3D-modell i fikarummet?  
 
Vad tycker du ska finnas på modellen? 


