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SAMMANFATTNING 

 
Detta examensarbete skrevs under höstterminen 2014 i samarbete med Peab region Bygg Öst 

1 i Stockholm och syftar till att utreda hur dem arbetar med BIM i praktiken. 

Examensarbetaren fördjupar sig i ämnesområdet BIM och hur användningen av den 3D 

tekniken kan se ut i praktiken i arbetslivet. 

För att avgränsa arbetet skrevs det om byggnadsinformationsmodellering  BIM, vid tre 

skeden i byggprocessen, anbud- och kalkylskede, projektering, produktion samt visualisering 

som sker vid olika tillfällen under hela byggprocessen. Arbetet innehåller även en redogörelse 

för investering av 3D skrivare hos Peab Bygg Öst 1, syftet med investeringen är bland annat 

för att utveckla ett arbetssätt med 3D teknik och visualiseringar framöver. Anledningen till 

att arbetet behandlar olika skeden är för att erhålla bred inblick och förståelse om 

ämnesområdet. Rapporten behandlar frågeställningar som syftar till att identifiera BIM som 

teknik och arbetssätt, hur Bygg Öst 1 arbetar med BIM i praktiken samt hur man vill arbeta 

med det framöver. Arbetet innehåller även redovisning av ett internt projekt som 

examensarbetaren utförde hos företaget. Interna projektet syftar till att utveckla anbud och 

kalkylskedet med BIM. 

Arbetet är baserat på studier i ämnet samt platsbesök på projekt inom Bygg Öst 1. Resultaten 

som erhölls från intervjustudierna visar hur man arbetar med BIM vid de olika pågående 

projekten för bland annat kollisionshantering, arbetsberedningar samt olika typer av 

visualiseringar med mera. Sammanfattningsvis syftar BIM till att effektivisera, såsom att 

reducera eventuellt uppkommande fel och säkerställa moment i byggprocessen. 

En jämförelse av litteratur- och intervjustudierna medförde förståelse för ämnesområdets 

användningsområden och omfattning. BIM är ett brett ämnesområde och det praktiska 

tillvägagångssättet med 3D tekniken kan tillämpas på olika sätt hos ett företag, vilket kan 

vara beroende av ambition och arbetssätt hos företaget. När man implementerar BIM i 

arbetssättet medför det inte direkta lösningar eller strategier att tillämpa i ett företag, utan 

implementeringen av BIM i arbetssättet kommer med utmaningar. På grund av 

ämnesområdets omfattning kan det vara viktigt att man har specifika mål och en tydlig bild 

om vad som vill uppnås med resultatet av implementeringen i arbetssättet. Det är även 

viktigt att veta hur mycket inverkan resultatet kommer ha på tids- eller ekonomiska 

besparingar. På så sätt är det möjligt att erhålla förståelse om hur implementeringen av 

tekniken kan ske och vilka vinningar som kan erhållas. 

Nyckelord 

BIM, anbud- och kalkylskede, projektering, produktion, visualisering, 3D skrivare, 

effektivisering, implementering. 



ABSTRACT 

 
This thesis was written during the autumn term 2014 in cooperation with Peab region Bygg 

Öst 1 in Stockholm. The writing aims to investigate how they work with Building Information 

Modeling, BIM, in practice and increase understanding in how you can use the 3D technology 

in the professional  working life. 

In order to define the thesis it has been written about three stages in the construction 

process: offer- and costing stage (construction bidding), projecting (preconstruction phase) 

and production (construction execution). Besides that the thesis also includes how BIM is 

used for visualization of the project and a report containing an investment of 3D printer has 

also been fulfilled. Additionally, the thesis also contains a description of an internal project 

that the writer has performed in the company. The internal project aims to develop the offer- 

and costing stage with BIM. 

The writing is based on studies on the subject and visits to some of Bygg Öst 1 ongoing 

projects. Results from the interview studies indicate that Peab Bygg Öst 1 in Stockholm is 

working with BIM for example collision handlings, preparation for big parts in the 

production, different types of visualizations and more. In short, the technology is used for 

ensuring the occasions in the construction process to improve the efficiency. 

The comparing of the literature and the interview study led to an understanding of the field 

of the subject and how wide it is. BIM is a broad topic and this 3D technology can be applied 

in work methods in different ways. The technique does not provide ready-made solutions or 

strategies to implement in a company, it has been learned that the implementation comes 

with some challenges. 

Because the technique is broad it may be beneficial that there are specific goals about what 

should be achieved in the result of the implementation of BIM in the construction process in 

order to ensure what achievements obtained with the help of the technology. 

Keywords 

BIM, construction bidding, preconstruction phase, construction execution, visualization, 

3D printer,  efficiency, implementation. 
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1 INLEDNING 

 
I dagens läge förekommer många krav på en anläggning och byggprocessen till en färdig 

produkt. Det kan finnas krav på anläggningens brandsäkerhet och anpassning för dess 

användning samtidigt som det ska vara estetiskt tilltalande. Dessutom kan det finnas krav på 

exempelvis energihushållningen under projektets gång samt slutprodukten.  För att uppnå 

det som efterfrågas från en beställare krävs det säkerställande och planering för att undvika 

störningar under projektets gång samt för att därmed uppnå hög kvalitet på   slutprodukten. 

Byggbranschens aktörer strävar hela tiden efter en mer effektiv byggprocess med lägre 

kostnader och högre kvalitet. På senare tid har fler och fler företag börjat utveckla arbetssätt 

för att implementera vår tids lovande verktyg byggnadsinformationsmodellering, BIM. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det skapas en digital 3D modell av en byggnad eller 

anläggning där man successivt samlar information om ett byggprojekt och man kan använda 

det inom olika områden, men BIM är mycket mer än så. 

Både företag och individer har introducerat olika förklaringar av vad BIM är och vad den 3D- 

tekniken innebär. Det kan vara svårt att ha förståelse för något som är omfattande som BIM, 

dessutom skiljer sig beskrivningarna om BIM mycket hos olika individer och organisationer. 

Finns det inte tillräckligt med kunskap och förståelse för BIM och tekniken bakom den blir 

det  svårt att skilja  på vision och vad som är praktiskt möjligt att utföra (Granroth, 2011). 

Med detta arbete ville det fås en större inblick av ämnesområdet BIM och hur man kan 

arbeta med BIM i byggprocessen. I arbetet undersöks det hur Peab Bygg Öst 1 arbetar med 

BIM i byggprocessen för att få inblick i hur arbetet med BIM kan se ut i praktiken för att 

erhålla förståelse för ämnesområdet. 
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1.1 Bakgrund med problemformulering 
 

Examensarbetet skrivs i samarbete med Peab Bygg Öst 1 i Stockholm och undersökningens 

riktlinjer diskuterades fram med externa handledaren. Arbetet innehåller information om 

Bygg Öst 1 arbetssätt med BIM vid visualiseringar, anbud och kalkylskede, 

projekteringsskedet samt produktionsskede. 

Idag arbetar Bygg Öst 1 med att implementera BIM i alla skeden av byggprocessen, eftersom 

BIM kan effektivisera och kvalitetssäkra både processen och slutprodukten (Planket Peab, 

2014). 

Under denna period har det bland annat fokuserat på arbetet kring BIM tidigt i 

byggprocessen, kalkyl i anbudsskedet. Framtagandet av anbudet som tidigare utfördes i 2D, 

vill man framöver utföra i 3D. Hos Bygg Öst 1 ska de tas fram ett arbetssätt för modellering 

som ska användas vid detta skede. Detta interna projekt tilldelades av uppdragsgivarna och 

är ett praktiskt moment som ger examensarbetaren inblick i hur implementeringen samt 

användningen av BIM kan ske i praktiken. 

BIM är ett stort hjälpmedel för att utföra visualiseringar som sker under hela byggprocessen. 

Eftersom fokus under denna period ligger på BIM vid tidigt skede i byggprocessen, vill även 

uppdragsgivarna att examensarbetaren utför en studie för hur 3D modeller i kombination 

med 3D-skrivarteknik kan göra visualisering vid tidigare skede mer gynnsamt. Denna del ska 

kunna ligga som underlag för Bygg Öst 1 att inom snar framtid investera i en 3D-skrivare. 

 
 

1.2 Syfte och mål 
 
Syftet med denna rapport är att kunna erhålla förståelse för innebörden av BIM och hur det 

kan användas i praktiken för att effektivisera byggprocessen. 

Målet med rapporten är att utreda hur BIM kan användas i praktiken genom bland annat 

intervjustudier hos företaget. Dessutom är ett delmål att utföra det praktiska momentet som 

ska ge inblick i hur arbetet med BIM ska ske framöver. 
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1.3 Frågeställningar 
 
Den största frågeställning är hur BIM används i praktiken vid de utvalda skedena som 

nämndes i kapitel 1.1. Denna stora fråga förgrenar sig i mindre frågor, se nedan. För 

intervjuplan se bilagor. 

 Vad är BIM? 

 Hur används BIM i praktiken hos Peab Bygg Öst 1 idag? 

 Hur kan kalkyl/anbudsskedet utvecklas med BIM? 

 Hur kan 3D-skrivarteknik nyttjas vid visualiseringar? 

Redogörelse av investering av  3D-skrivare. 

 Hur planerar Peab Bygg Öst 1 att arbeta med BIM framöver? 

 
 
 
1.4 Avgränsning 

 
Arbetet tar upp arbetssättet idag och ambitioner framöver med ämnesområdet BIM hos Bygg 

Öst 1. Arbetet avgränsar sig till skeden i byggprocessen som, kalkyl i anbudsskedet, 

visualiseringar, projektering  samt produktion. Arbetet tar inte  upp  miljöaspekter till  det 

valda teknikområdet. 
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2 METODBESKRIVNING 

 
I detta kapitel beskrivs de metodval och tillvägagångssätt som tillämpats för att besvara syftet 

för detta examensarbete. Det har tillämpats olika upplägg och datainsamlingsmetoder för att 

kunna besvara arbetets frågeställningar samt uppnå projektets mål. Projektets genomförande 

grundar sig på litteratur- och  fallstudier. 

 
 

2.1 Litteraturstudie 
 
Litteraturstudien utgör det teoretiska underlaget i rapporten. Litteratursökningar gjordes på 

Mälardalens Högskolas högskolebibliotek samt via högskolans databas Discovery och även på 

Stockholms Stadsbibliotek. Examensarbetaren gjorde även icke vetenskapliga 

referenssökningar på internet efter information, rapporter eller liknande på BIM relaterade 

organisationers hemsidor. Referenssökningar utfördes även på  uppdragsgivarnas databas. 

Informationen som erhållits därifrån utgör det grundläggande synsättet kring BIM hos 

företaget. 

Den teoretiska delens syfte var att ge grundläggande beskrivningar om BIM och hur det kan 

användas för att uppnå effektivisering i byggprocessen. Litteraturstudien åsyftar även till att 

erhålla förståelse av ämnesområdet för att sedan kunna klarlägga användningen av BIM hos 

Bygg Öst 1. Litteraturstudien ligger till grund för att sedan kunna redovisa jämförandet 

mellan BIM i teorin och praktiken i rapportens diskuterande  kapitel. 

Sökord: BIM, byggprocessen, anbudsskede, visualisering, projektering  och  produktion. 

 
 

 
2.2 Fallstudie 

 
Fallstudien utgör en del av empiriska innehållet i rapporten och ska besvara frågeställningen 

om hur BIM används i praktiken hos företaget. Avsikten med denna undersökning är att 

studera Bygg Öst 1 nuvarande användning av BIM, samt hur ambitionen ser ut med arbetet 

framöver. Detta ligger som underlag för att kunna jämföra empirin från fallstudien med  

teorin  från litteraturstudien, som  sedan att diskuteras i rapportens  diskuterande  kapitel. 

Datainsamlingen har skett med hjälp av intervjustudier inom fyra områden som motsvarar  

de olika skedena som arbetet inriktar sig i. Intervjuerna utfördes med Peab anställda samt 

med konsulter som arbetar i pågående projekt hos Bygg Öst 1. Denna del av examensarbetet 

utgör ett viktigt bidrag eftersom  det  skildras  verklighetssinnade förklaringar om arbetssättet 
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kring ämnesområdet BIM i praktiken. Tre av studierna har kombinerats med 

informationssökning i Peabs databas Planket. 

För att utföra det praktiska momentet har det även tillämpats en modellering i fallstudien. 

Detta praktiska moment utgör ett viktigt bidrag då det skildras och upplevs 

verklighetsbaserade arbetssätt med BIM i praktiken. 

 
 
2.2.1 Intervjustudier 

 

Nedan följer beskrivningar av intervjustudierna. De olika intervjuerna gällande BIM har 

utförts på huvudkontoret i Solna eller olika pågående projekt hos Bygg Öst 1. Intervjuerna 

gällande 3D-skrivare har utförts via telefon eller hos de olika 3D skrivare företagen. I 

rapportens bilagor finns intervjuplaner för dessa  olika områden som  rapporten behandlar. 

Kalkyl i anbudskede 

Intervjustudierna för kalkyl i anbudsskede syftar till att ge förståelse för Peab Bygg Öst 1 

användning av BIM vid detta skede idag samt framöver. Intervjun genomfördes med en 

kalkylator, som även varit examensarbetarens medhjälpare vid framtagandet av mallen för 

modeller som ska uppföras vid anbud/kalkylskede i projekt framöver. Andra intervjun 

utfördes med Peab Bygg Öst 1 BIM ansvarige och besvarar ambition och mål för arbetet med 

BIM framöver. 

Visualisering 

Intervjustudierna för BIM vid visualiseringar syftar till att ge information om hur betydande 

BIM kan vara vid visualiseringar under projektets gång. Intervjun utfördes med Peab Bygg 

Öst 1 BIM ansvarige. Intervjun syftar även till att klarlägga hur arbetet kring visualisering 

tidigt i byggprocessen sker   idag samt framöver. 

En virtuell 3D modell är främsta verktyget inom visualisering. Denna virtuella modell kan 

framställas i konkret format med hjälp av en 3D-skrivare, vilket kan göra visualisering vid 

tidigt skede tydligare. Den konkreta 3D modellen som erhålls från 3D skrivaren kan delvis 

användas för att bli uppvisad för projektorganisationen, men även för beställaren redan vid 

anbudsskedet i bästa fall. Detta resulterar i dels samsyn över projektet i organisationen, men 

det kan även nyttjas i marknadsförings syfte. Den andra intervjustudien ska ligga som 

underlag för investering av 3D-skrivare hos Peab Bygg Öst 1. Intervjun genomfördes med tre 

olika  3D-skrivar företag. 



6  

Projektering 

Intervjustudierna för projekteringsskedet syftar till att ge förståelse för hur arbetssättet med 

BIM ser ut på olika projekt vid detta skede. Ena intervjun genomfördes med en av region 

Bygg Öst 1 projekteringsledare / CAD och BIM-samordnare. Andra intervjun genomfördes 

med projekt  Mall of Scandinavias CAD och BIM-samordnare. 

Produktion 

Intervjuerna för produktionsskedet utfördes med personer från två olika pågående projekt, 

närmare bestämt Mall of Scandinavia och Nationalarenan 8, N8. Intervjuerna syftar till att ge 

förståelse för hur användningen varit BIM vid detta skede vid dessa projekt. Intervjun 

angående arbetssättet på projekt Mall of Scandinavia genomfördes med en 

installationssamordnare. Intervjun angående N8 genomfördes med projektets 

installationsansvarige. 

 
 
2.2.2 Modellering 

 

I examensarbetet ingår ett praktiskt moment i form av modellering. Modelleringens syfte och 

innebörd är att examensarbetaren ska rita en 3D modell samt arbeta fram en mall, M0. M0 

kommer innehålla direktiv för att kunna styra modelleringen vid anbud och kalkylskedet för 

de kommande projekten hos Bygg Öst 1. Modelleringen utfördes med hjälp av 2D-ritningar 

från ett pågående projekt, nämligen Rinkebystråket i Stockholm. Från projektet erhölls 2D- 

ritningar från förfrågningsunderlaget, FU. Ritningarna var från FU-stadiet i projektet 

eftersom mallens direktiv kommer framöver till användning vid tidigt skede, det vill säga  

kalkyl vid anbudsskedet. Detta ger verklig insyn för examensarbetaren om hur BIM kan 

användas i praktiken vid anbudsskedet, samt inblick om hur en del av processen ser ut när 

man implementerar BIM i arbetssättet. För att komma till rätta med ett nytt arbetssätt som 

exempelvis ämnesområdet BIM krävs det planering och olika strategier. Det praktiska 

momentet ska även visa hur Bygg Öst 1 valt att gå tillväga för att implementera BIM och 3D 

modeller i arbetssättet  vid byggprocessens tidiga skede. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

 
Detta kapitel redogörs för rapportens teori. 

 
 

 
3.1 Byggprocessen 

 
Ett byggprojekt påbörjas då  ett beslut har tagits av en byggherre, beställare, om att uppföra 

en byggnad som det finns behov av. Då beställaren fattat beslut och angivit önskemål och 

krav påbörjas ett projekt som ska leda till en färdig byggnad eller anläggning. Byggprocessen 

kan vara invecklad och ses på varierande sätt från personer med olika roller i ett  projekt. 

Några av de viktigaste aktiviteterna som ingår i varje projekt är projektering 

(produktbestämning), produktion (produktframställning) och förvaltning 

(produktanvändning), som vardera har ingående moment. (Nordstrand, 2008) Figuren 

nedanför visar byggprocessens omlopp i stora drag. 

 

 
Figur 1: Byggprocessen i stora drag 

 
 
 

3.1.1 Projektering 
 

Vid projekteringsskedet  görs det  närmre bestämmelser om  hur den färdiga anläggningen  

eller byggnaden ska konstrueras samt hur den ska se ut, allt ifrån material, färg och 

byggnadsdetaljer till konstruktions- och installationssystem beslutas. Processen resulterar i 

ritningar och beskrivningar, så kallade bygghandlingar, som används vid uppförandet av 

byggnaden eller anläggningen. Under hela processen bevakas och uppfylls beställarens 

miljö- och kvalitetskrav. Dessutom tidplanernas arbetsinsatser trots att de  är svåra att 

preciseras vid detta skede.
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Det utförs även kalkyler över projekteringskostnader samt projektets totala kostnader i förväg, 

för att erhålla kontroll under hela projekttiden. Olika beslut fattas successivt under processen  

och den  slutgiltiga utformningen av byggnaden blir mer känd. Det är ofta tidspress  och många 

involverade, därför krävs det samarbete. (Nordstrand,  2008) 

Projekteringsprocessen är ett samarbete mellan olika projektörer, exempelvis arkitekter, 

konstruktörer, VVS-konsulter, el-konsulter med mera. Det är viktigt att de involverade hela 

tiden samarbetar under processen för att hela tiden informera varandra om hur man tänker 

lösa diverse problem, som till exempel kollisioner mellan byggnadsdelar och 

installationskomponenter Nordstrand (2008, s.  78) skriver: 

 
Detta skede kräver ett väl fungerande kommunikationssystem mellan alla projektörer. 

Utvecklingen av datorstödd projektering med hjälp av olika CAD-program har betytt mycket, 

men man strävar mot ännu bättre informationssystem, exempelvis tredimensionella 

produktmodeller. 

 
 

Projekteringsskedet delas upp i tre skeden, nedan följer figur 2 som gestaltar en strukturplan 

över dessa  skeden. 

 

 
Figur 2: Projekteringsprocessen 

 
 
 
 

Gestaltning  (förslaghandlingsskede) 

Till gestaltningen erhålls byggnadsprogram från programskedet, vilka anger de olika krav 

som ställs på färdiga byggnaden. Det finns möjlighet till att utforma och konstruera 

byggnaden på olika sätt. Gestaltning påbörjas i programskedet, men det är vid



 

projekteringsprocessen som det avslutas. Målet med gestaltningen är att utfärda ett 

huvudalternativ som sedan ska arbetas vidare och utvecklas i mer detalj. 

Gestaltning innebär att föreslå olika alternativa utformningar och väga dem mot varandra för 

att finna den lösning som är mest lämpad. Arkitekten måste utforma byggnaden på sådant 

sätt att det går att ändra och finna lösningar under fortsatta projekteringen. Arkitekten har 

huvudansvaret för gestaltningen, men de resterande projektörerna måste också delta  i  

arbetet för att det ska kunna göras avstämningar för att de olika disciplinernas delar passar 

ihop. Arkitekten bearbetar och omarbetar skisser successivt och systematiskt som åter 

granskas och så vidare. Om beställare vill ha mer komplett redovisning görs även beskrivning 

av förslaget och en tredimensionell modell i datorn som kan generera  perspektivritningar. 

Handlingarna som genereras vid detta skede kallas förslagshandlingar och ligger som 

underlag för den fortsatta projekteringen. (Nordstrand, 2008) 

 
 
Systemutformning (systemskede) 

 
Skedet går ut på att fastställa byggnadens konstruktions- och installationssystem så krav från 

byggnadsprogrammet uppfylls. Målet med systemskedet är att produktbestämningen ska 

avslutas, sedan ska endast detaljlösningar återstå. Vid detta skede tas det exempelvis hänsyn 

till beställarens klimatkrav och innan konstruktionen fastställs säkerställer man att 

installationernas utrymmesbehov är tillräckliga. Med systemhandlingarna ska beställaren 

kunna kontrollera att projektet utvecklas enligt önskemål och krav. Systemhandlingarna 

utgör även underlag för kontroll av projektets tid och kostnadsramar samt för resterande 

detaljutformning. (Nordstrand, 2008) 

 
 
Detaljutformning (bygghandlingsskede) 

 
Vid detta skede bör systemfrågor samt utrymmesfrågor vara lösta och sakfrågor som  

påverkar utformningen ska vara avklarade. Detaljutformningar startar och de ska genereras i 

slutliga bygghandlingar som ska användas för att entreprenörerna ska kunna uppföra 

byggnaden eller anläggningen. Slutgiltig placering av detaljer, dimensionering av 

byggnadskonstruktioner samt val av material, fast inredning etcetera ska fastställas. Alla 

funktionskrav och andra krav ska omsättas till tekniska lösningar som även uppfyller krav 

från lagstiftning och föreskrifter. 

Arbetet sker i nära samarbete med de olika projektörerna. Bygghandlingarna ska vara 

utformade på så sätt att entreprenörerna får information som behövs för att beställarens krav 

ska uppfyllas under byggandet. Dessutom ska bygghandlingarna redovisa omfattning, 
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kvaliteter och utföranden på ett så entydigt sätt att de kan ligga till grund för 

entreprenörernas kostnadsberäkningar i samband med anbudsgivning på hela, eller delar av 

byggproduktionen (Nordstrand, 2008). 

 
 
3.1.2 Styrning av projektering 

 

Nordstrand(2008) hävdar att det krävs god kompetens hos projektörerna för att kunna 

utforma bra tekniska lösningar för blivande byggnadens funktionskrav. Det krävs också att 

samordningen mellan dem fungerar bra med hjälp av lämpliga administrativa rutiner, väl 

planerade sammanträden och genomtänkta kommunikationssystem. 

 
Samordning 

 
Det ligger i projektledarens ansvar att planera, utforma och genomföra lämpliga 

samordningsrutiner och redan vid upphandlingen av de projekterande konsulterna måste 

beställaren klargöra vad respektive konsult ska göra. Nordstrand (2008) påstår att 

traditionella kontinuerliga sammanträden mellan projektledare och projektörer kanske varit  

det viktigaste hjälpmedlet för kommunikationen under ett projekt. En stor del av vanliga 

problem har lösts i och med att CAD-projektering blivit allmänt förekommande. Det fastställs 

mötesrutiner för projektet och redovisar de  viktiga mötena i  projekteringstidplanen. 

För att få flödet av CAD-ritningar och övrig CAD-information att fungera måste 

projektörerna enas om gemensamma rutiner. Dessa redovisas i en CAD-manual och 

informationen från de olika projektörerna måste struktureras på ett enhetligt sätt, vilket ska 

framgå av manualen. Nedan följer en lista över exempel på sådant som måste fastställas och 

redovisa i en så kallad CAD-manual: 

 Huvudansvarig CAD-samordnare,  CAD-ansvariga/teknikområde,  ansvarsområden 

 CAD-program och övriga programvaror 

 Filformat, filtyper, filnamn 

 Lagerstruktur, lagerbeteckningar 

 Hur den gemensamma katalogstrukturen för filer ska  utformas 

 Hur filöverföring, fildistribution och filarkivering ska ske 

 Ritningsnummer, dokumentutformning 

 Säkerhetskopiering 

 Datasäkerhet, katastrofberedskap 

(Nordstrand, 2008) 
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3.1.3 Byggstyrning 
 

Byggstyrning används som ett sammanfattande begrepp för styrning av ett helt byggprojekt, 

från start av projektet genom olika skeden och till färdigt byggnad. Begreppet byggstyrning 

ämnar byggentreprenörens styrning av sin byggproduktion med avseende på samtliga 

byggobjekt i projektet. Både de saker som utförs i egen regi och även de som utförs på total-, 

general- och delad entreprenad. En av byggentreprenörens viktigaste 

byggstyrningsaktiviteter är anbudskalkyleringen. (Nordstrand, 2008) 

 
 

Anbudskalkylering 

 
Anbudskalkylering innebär att byggentreprenören utför beräkningar över vad kostnaderna 

blir för att uppföra en byggnad eller anläggning med specifika förutsättningar från en 

beställare. Kostnadsberäkningen ligger till grund för det anbudspris som byggentreprenören 

anger i anbudet till beställaren. Det är ett omfattande arbete att utföra en anbudskalkyl av en 

anläggning och dessutom görs det under tidspress. Efter att ha granskat 

förfrågningsunderlaget, FU, utför byggentreprenören en tidsplan för anbudsarbetet. Nedan i 

figur 3 skildras en exempel bild över anbudsarbetet. 

 

 
Figur 3: Plan över anbudsarbete 

 
 
 

Byggmetod 

 
Kostnaderna för att uppföra en byggnad eller anläggning är i hög grad beroende över vilken 

produktionsmetod som används och valet av metod har också verkan på hur kalkylen läggs 

upp. Det resoneras exempelvis kring hur vädret kommer påverka valet av metod, vilka 

arbeten som ska utföras med underentreprenörer, UE, eller vilken sida  av byggnaden 

byggstart ska ske och så vidare.  
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Innan frågor av denna typ kan besvaras måste de medverkande lära känna bygget. Det 

gäller att läsa in FU och ha en klar bild över de villkor som gäller och få förståelse för hur 

byggnaden är konstruerad. Denna kunskap kan erhållas genom att läsa 

byggnadsbeskrivningen, analysera ritningarna samt att besöka blivande byggarbetsplatsen, 

med mera. 

 
 
Mängdberäkning 

 
För kostnadsberäkningen bör det finnas vetskap om bland annat hur mycket av olika 

material som den färdiga byggnadens alla delar ska bestå av. Att mäta upp alla byggdelar och 

specificera ingående material är en viktig del i ett projekt. Mängdberäkning och 

mängdavtagning resulteras i en mängdförteckning vilka sedan ligger som underlag för 

kostnadsberäkningen samt planering vid byggstart. Byggentreprenören utför 

mängdförteckningen själv eller så köps den in av speciella konsulter, men utvecklingen går 

mot att man ska kunna ta mängder från den eventuella  CAD-projekteringen. 

 
 
Direkta och Gemensamma kostnader 

 
Kostnadsberäkningen delas upp i direkta byggkostnader och gemensamma kostnader. De 

arbeten som utförs av de olika underentreprenaderna UE räknas till de direkta kostnaderna 

och för att få veta priserna utför byggentreprenören anbudsförfrågningar till de olika UE som 

i sin tur skriver ett anbud. Byggentreprenören anställer de UE som de anser är mest lämpade 

för projektet och som arbetar på önskat vis. Byggentreprenören utför resterande 

prissättningen för material och underentreprenader traditionellt med mängdförteckningen 

som underlag. 

I anslutning till det blivande byggobjektet uppförs en tillfällig fabrik, byggarbetsplatsen. De 

gemensamma kostnaderna består i stort sett av den tillfälliga fabrikens kostnader. Platsen 

förses med bodar, tillfälliga försörjningssystem, utrymmen för förråd och maskinella 

utrustningar som exempelvis kranar. Detta kallas för etablering av byggarbetsplatsen och det 

utförs arbetsplatsdispositionsplan, APD-plan, som är en situationsplan över den tillfälliga 

arbetsplatsen. Denna kan även komma att ändras vid planering av byggstarten, eftersom nya 

förutsättningar uppstår. Efter mängdning av de resurser som behövs vid den tillfälliga 

fabriken, kan beräkningar över arbetstidsåtgången samt kostnader för driftmaterial, 

maskiner och arbetsledning genomföras. (Nordstrand, 2008) 
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3.1.4 Produktion 
 

Vid produktionen byggs anläggningen av de byggentreprenörer och andra entreprenörer som 

byggherren knyter till projektet. Största delen av byggproduktionen styrs och genomförs av 

byggentreprenörer som vanligtvis har entreprenadavtal med beställaren. Andra 

entreprenörer som exempelvis VVS- och elinstallatörer köps i de flesta fall av 

byggentreprenörerna, men det är beroende av entreprenadformen. Processen utgår från en 

modell som sedan länge använts vid byggentreprenörernas byggstyrning, det vill säga 

planering, kostnadsberäkning, uppföljning samt kontroll av byggande (Nordstrand, 2008). 

Detta skede innebär att framställa en anläggning eller en byggnad med hjälp av ritningar, 

beskrivningar, föreskrifter, lagar och normer, produktionsplaner och budget. Arbetet planeras 

noggrant innan byggstart och flera planer tas fram med budget, vilket kommer styra arbetet. 

En av arbetsledningens uppgifter är att genomföra jobbet sådan att kraven på kvalitet, tider,  

ekonomi och arbetsmiljö uppfylls. (Gustafsson, 2006) 

 
 
Planering vid byggstart 

 
En viktig byggstyrningsaktivitet för byggentreprenören är själva planeringen vid byggstart. 

Innan byggstart förbereder byggentreprenören en noggrann produktionsplanering och 

vanligtvis skapas en ny organisation som ska utföra projektet efter planeringen. De nya 

arbetarna måste till att börja med lära känna projektet. Kunskapen om byggnaden och dess 

villkor som finns hos de som arbetar i skedet innan måste nu överlämnas till nya 

organisationen. 

Vissa förutsättningar från anbudsskedet kan ha förändrats och det är viktigt att se över alla 

produktionsmetoder såväl som att välja noggranna metodval. Det kan resoneras kring att 

byta ut resursinsatser för ett arbete som är tänkt att utföras själv till att anlita 

underentreprenörer för det arbetet, på grund av exempelvis tidsbrist. Detta är endast ett 

exempel på en orsak till att se över byggprojektet och planeringen innan byggstart. 

 
 
Styrning under byggandet 

 
För att styra under byggproduktionen och förse arbetsplatsen med yrkesarbetare och övriga 

resurser används det olika produktionsplaner. Planerna ska visa det bästa sättet att bygga, 

därför är det viktigt att produktionsledningen ska försöka få produktionen att följa de olika 

planerna med alla medel som erhålls för att styra bygget. De medlen som utnyttjas är 

exempelvis arbetsberedningar, veckoplaner, tidplaneavstämningar och  planeringsmöten. 
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Arbetsberedning 

 
Redan i samband med byggstarten bör det granskas vilka aktiviteter som behöver extra 

noggranna förberedelser för att undvika störningar i produktionen. Sådana förberedelser 

kallas arbetsberedningar och de görs innan aktiviteter av sådan typ ska utföras. I 

beredningarna beskrivs bästa möjliga byggmetod i detalj, man preciserar och dokumenterar 

alla resursinsatser samt gör sitt yttersta för att planera så aktiviteten ska genomföras enligt 

planeringen. 

 
 
Planeringsmöten 

 
Veckoplanerna utförs för den dagliga planeringen på arbetsplatsen. Dessa fastställs vid 

planeringsmötena varje vecka. Mötena sker varannan eller var fjärde vecka och vid behov 

hålls ytterligare planeringsmöten. De deltagande vid dessa möten är bland annat platschefen, 

arbetsledare, lagbasar och eventuella planerare med flera. Det hålls även så kallade UE- eller 

samordningsmöten för att säkerställa samordningen mellan bygg- och övriga entreprenörer 

(Nordstrand, 2008). 

 
 

3.2 Introduktion t i l l  BIM 
 
Att definiera BIM i under ett gemensamt begrepp med få ord är svårt, begreppet är 

varierande, vissa uppfattar BIM som en digital modell, andra som en process eller ett 

arbetssätt. Enligt Jongeling (2008), en teknikexpert på BIM Alliance är BIM ett 

samlingsbegrepp på hur information skapas, lagras samt används på ett systematiskt och 

kvalitetssäkrat sätt. 

Vidare skriver Jongeling att BIM är all information som genereras och förvaltas under en 

byggnads livscykel. Informationen är strukturerad och representerad med hjälp av 3D objekt. 

Dessa objekt kan vara byggdelar men även abstrakta objekt såsom utrymmen. Jongeling anser 

att BIM är själva processen att generera och förvalta denna information som  erhålls. 

BIM Alliance (2014) beskriver BIM som byggnadsinformationsmodellering eller 

byggnadsinformationsmodell. De olika böjningarna på ordet modell har betydelse för 

användningen av BIM. Byggnadsinformationsmodell avser den eller de modeller som utgör 

en digital objektsbaserad presentation av en byggnad eller en anläggning. Utläses BIM 

däremot som byggnadsinformationsmodellering menas istället det arbetssätt att skapa och 

använda en eller flera byggnadsinformationsmodeller i byggprocessen. 
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En byggnadsinformationsmodell innehåller sammansatta byggnadsdelar, så kallade objekt 

som ingår i en byggnad eller i en anläggning. En digital 3D modell av ett projekt i en viss 

programvara och objekten i modellen innehåller viss information. För att kalla en modell för 

ordet BIM måste objekten innehålla geometri, egenskaper eller status (Trafikverket,  2013). 

BIM finns inte överallt och alla 3D modeller är inte BIM. Nedan citeras ett utdrag från Tekla 

(2014) som är en av dagens producenter för programvaror för att göra olika typer av 

informationsmodeller: 

 
Alla modeller som representerar en byggnad är inte BIM, till exempel de modeller som endast 

innehåller visuell 3D-data men inga objektattribut, eller de som tillåter dimensionsändringar i 

en vy, men som inte automatiskt återspeglar dessa ändringar i andra vyer. Dessa exempel 

saknar ovannämnda information för att stödja konstruktion, tillverkning och inköp. 

 
BIM kan även delas in i olika dimensioner, det talas om 4D och 5D. 4D BIM betyder att det 

tidsmässiga i ett projekt är kopplat till 3D modellen. 5D BIM innebär att modellen är kopplad 

till ekonomiska kalkyler från projektet som exempelvis kostnadsberäkningar, analyser och 

mängder. (Eastman, Teicholz, Sacks & Liston, 2008) 

BIM är en digital 3D modell som ska ha innehållsrik objektspecifik data. Den information 

som finns i objekten i modellen är tillgänglig och varaktig genom byggprocessen (Eastman et 

al, 2008). BIM Alliance hävdar att det blir effektivare om BIM implementeras i arbetssättet i 

byggprocessen. Från modellen finns information som kan nyttjas för att lättare visualisera 

allt från bland annat design och kollisioner till att säkerställa funktionalitet, prestanda samt 

processen hos en anläggning. Det kan göras bland annat hållfasthetsberäkningar från 

objektens egenskaper, eller mängdförteckningar på antalet objekt i en anläggning. Med hjälp 

av programvaror kan virtuella 3D-modellen dessutom anknytas till ett geografiskt läge. 

Denna funktion ger möjlighet till förståelse för anläggningens beteende under årstiderna vid 

just detta geografiska läge, långt innan produktionsstart (BIM Alliance,  2014). 

En 3D modell från BIM innehåller mer information än en traditionell modell eller ritning. En 

traditionell ritning innehåller plana vyer av de olika byggnadsdelarna, detta medför att den 

som arbetar med ritningarna själv måste föreställa hur byggnaden hänger samman, medans 

en 3D modell visar hur de olika objekten hör samman och förhåller sig till varandra  

(Eastman et al, 2011). 
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3.2.1 Fördelar med BIM 
 

Förberedelser med BIM vid tidigt skede kan bli betydelsefullt för byggprocessens senare 

skeden. Idag är det svårt att se skillnad mellan visioner och vad som praktiskt är uppnåbart 

med hjälp av BIM. Detta kan bero på att alla involverade i ett projekt inte har lika goda 

kunskaper om vad BIM är. 

En BIM-modell resulterar i en virtuell prototyp som kan visualiseras, granskas och testas på 

olika sätt med hjälp av anpassade verktyg. En BIM-modell tillåter tid-, pengar- och 

materialbesparingar. 

BIM som arbetssätt kan vara ett medel till att spara pengar. Nedan följer exempel på 

områden relaterade till byggprocessen där pengar kan sparas (Granroth,  2011): 

 Virtuell  miljö och animering

 Reducering  av kvalitetsfelskostnader

 Reducering  av produktionskostnaderna

 Samordning  och kollisionskontroll

 4D-visualisering av tidplan,  montageordning

 5D-kostnadsestimering

 Simuleringar

 Produktionsstyrning  av maskiner

 Förvaltningsinformation – Drift- och  underhåll

 
Figur 4: Bilden ovan visar hur modellen kan arbetas med integrerade verktyg vilket medför säkerställande och en effektiv 

byggprocess. I mitten av bilden skildras en 3D-modell och runtomkring visas olika programvaror som fungerar som verktyg 

för att få fram relevant information från 3D-modellen. 
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Det finns fördelar med användningen av BIM, nedan följer tabeller med de fördelar och 

resultat BIM kan medföra enligt Granroth (2011): 

Tabell 1 Listan i tabellen visar de fördelar som genereras med BIM. 
 

Fördelar med BIM 

Visualisering via virtuell miljö 

Kompletterande projektstyrningsverktyg, kollisionskontroll och  samordning 

Förbättrade möjligheter att söka information 

Visualisering av  tidplan, montageordning 

Mängdavtagningar och kostnadsestimering 

Simuleringar 

Produktionsstyrning 

Förvaltningsinformation 
 

 
Tabell 2 Listan i tabellen visar de resultat av fördelarna som genereras med BIM. 

 

Resultaten av fördelarna 

Bättre förståelse för koncept och färdig byggnad 

Bättre samordning och mindre fel både i projekterings- och byggskedet 

Minskad tidsåtgång i byggskedet 

Bättre estimering av både kostnad, tid och material 

Högre produktivitet och kvalitet 

 

En annan stor fördel som BIM genererar är exempelvis att alla aktörer inom projektet får 

tillgång till samma modell. På så sätt uppdateras informationsflödet för alla aktörerna under 

projektets gång. Informationen ur modellen kan anpassas för aktör och arbetsuppgift, den är 

inte heller fullkomligt synlig för alla aktörer, utan de involverade i just det skedet har tillgång 

till information. Eftersom modellen finns tillgänglig för ett projekts olika aktörer skapar det 

bättre kommunikation och förståelse för de olika faserna under projekttiden (Trafikverket, 

2013). 

 
 

3.2.2 De olika disciplinernas nytta 
 

Alla discipliner i ett byggprojekt har varierande nytta av BIM. Informationsutbytet för de 

olika disciplinerna förbättras med hjälp av BIM-modell och samarbetet fortgår genom hela 

byggprocessen. Det är viktigt att de olika disciplinerna samarbetar vid framtagningen av 

modellen. I figur 5 nedan visas en exempelbild över hur olika discipliners information ser ut 

för en själva och sen i en gemensam modell. 
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Figur 5: Exempel på informationen från de olika disciplinerna som BIM modellen innehåller. 

 
Beställare 

Användningen av BIM ger möjlighet för beställaren att vara involverad tidigt och genom hela 

projektet samt kunna följa arbetet momentant genom visualiseringar. Genom att vara med 

hela vägen kan beställaren involveras i beslutfattandet och få större insikt i vilka effekter 

eventuella ändringar får. På så sätt kan tidiga ekonomiska kalkyler bli mer korrekta eftersom 

framtida ändringar elimineras vid tidigt skede. 

Projekt och projekteringsledning 

Kommunikationen mellan beställarens representant och övriga parter underlättas med hjälp 

av BIM. För projekteringsledningen är BIM ett styrverktyg, det ger en fördelaktig insyn i 

projektet och det  ger möjligheter till  samgranskning och koordinering. 

Arkitekter 

BIM ger möjlighet till arkitekterna att enkelt och effektivt kunna ta fram ritningar, 

visualiseringar, presentations, mängdförteckningar samt ljus- och skuggstudier för den 

virtuella modellen. 

Installationskonsulter 

BIMs visualiseringsmöjligheter och kopplingar till beräknings-, analys- och 

simuleringsprogram ger ett brett användningsområde för installationskonsulterna. 
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Kollisionskontroller och mängdförteckningar ger installationskonsulter ett mervärde för 

deras arbete. 

Statiker och byggkonstruktörer 

Genom ritningsproduktion, tillverkningsritningar, CNC-filer 1, mängdförteckningar, 

koordinering, provmontage och kopplingar till beräkningsprogram så kan 

byggkonstruktörens arbete effektiviseras med BIM. 

Entreprenörer 

Entreprenörerna använder BIM för att dels göra simuleringar och visualiseringar, men även 

för att kunna göra kopplingar till andra program som exempelvis tidsplanering, 

mängdförteckning och inköpsplanering. Entreprenören erhåller även en helhetsbild av 

projektets förlopp och dess kostnader med hjälp av  BIM. 

Leverantörer 

Tillverkningsritningar och CNC-filer kan genereras ur BIM-modellen till företag som arbetar 

med prefabricering. Modellen måste vara korrekt i detaljnivå och detta kan uppnås då 

prefabricerade företag involveras i arbetsgången. 

Förvaltning 

Förvaltningen kan också involveras i visualiseringen och projekteringen av byggnaden. Den 

strukturerade informationshanteringen medför att informationen kan återanvändas vid 

förvaltningsskedet. Modellen och informationen ligger som stöd för hyresgästanpassningar 

vid framtida ombyggnationer och man kan även hämta drift- och underhållsinformation. 

(Granroth, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 CNC-fil är ett datorsystem i tillverkningsindustrin. 
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3.2.3 Utmaningar med BIM 
 

Förutom de fördelar som BIM kan medföra kommer utmaningar på vägen som kan ha 

negativ påverkan på anpassningen i arbetssättet. Nedan följer en tabell med de hinder som 

kan tänkas komma enligt Farr, Piroozfar, Robinson, (2014): 

Tabell 3: Listan i tabellen visar exempel på eventuella nackdelar som kan uppstå med användningen av BIM. 

 
Eventuella nackdelar 

Ökad systemkomplexitet 

Brist på branschstandarder 

Dålig integration med befintliga system 

Olika behov för intressenter (vilket är det viktigaste med  anpassning) 

Oklar affärsnytta och ROI 
 
 
 

 
3.2.4 Implementering och standardisering 

 

Granroth hävdar att användningen av BIM kan ske då det finns standarder för 

informationsskapandet och informationsutbytet för samtliga delar i byggprocessen. I olika 

delar av världen pågår standardiseringsarbete med visionen att effektivisera byggprocessen 

genom en standardiserad informationsmodell och processen. Dessa riktlinjer för att uppföra 

en standardiserad modell är till hjälp för användarna till att strukturera och handleda själva 

framställandet av informationen i modellen. Nedan följer beskrivning av standarder vid 

implementeringen samt informationsskapandet i modellen. 

 
 

VDC och ICE 

 
VDC är en förkortning av Virtual Design and Construction och det är en form av 

implementering av BIM i en organisation och i en process. Inom VDC finns ett annat begrepp 

som kallas ICE, Integrated Concurrence Engineering som är ett sätt att implementera och 

arbeta med BIM hos företag. (Kunz och Fischer, 2009) 

 
 

IFC 

 
Förutom standardisering för informationsskapandet finns även ett standardformat som är 

neutralt för de olika aktörerna att mata in varandras data till en gemensam modell. Det 

objektsorienterade filformatet IFC ska möjliggöra samverkan mellan de datorprogram som 

behandlar informationen i modellerna. För att kunna överföra de olika modellerna till en 

gemensam modell konverteras dessa  till ett  IFC-format. (Wikforss, 2003) 
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IDM 

 
Granroth (2011) beskriver en processtandardisering som kallas IDM, Information Delivery 

Manual. Informationsstandarden för de olika modellerna som ska upprättas kan kombineras 

med en manual som syftar till att identifiera informations- och datakraven som krävs för ett 

BIM-projekt. Denna leveransmanual ska fungera som stöd och grund till de involverade i 

processen. Manualen reglerar informationsutbyte mellan projektdeltagarna, de visar vilken 

information som krävs och var. Detta är viktigt att reglera för att motverka ofullständig BIM i 

projektet. 

Ofullständig och fullständig BIM 

 
Ofullständig BIM förekommer då projektledningen och projekteringsledningen misslyckas 

med att följa byggherrens intentioner gällande budget, tidplan eller inflyttningsdatum. Enligt 

Granroth är det vanliga scenariot att projekteringsledaren övergår till att arbeta som i 

”traditionella projekt”, medan någon av de tillfälliga konsultgrupperna ser projektet som 

utbildningsmöjlighet att få erfarenhet inom BIM. Detta medför att fokuseringen på 

värdeskapande delar är låg prioriterat då det forceras i slutet av f ö r f r å g n i n g s s k e d e t  

(Granroth, 2011). Figur 6 och 7 nedan visar två scenarion vid användningen av BIM i 

byggprocessen och dess olika påverkan. 
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Z – Möjlighet att påverka kostnad och utförande. 

K – Kostnad att förändra. 

E – Arbetsflöde traditionell  ritningsorientering. 

1) Möjligheten att påverka minskar. 

2) Kostnaden ökar vid sena förändringar. 

 
Figur 6: Figuren ovan visar en graf över möjligheten att göra förändringar vid en viss tidpunkt kontra vad det kostar. 

Scenariot skildrar en ofullständig BIM användning. 
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Z – Möjlighet att påverka kostnad och utförande. 

K – Kostnad att förändra. 

E – Arbetsflöde traditionell ritningsorientering. 

Δ – Arbetsflöde, objektsorienterad  (BIM). 

Figur 7: Figuren ovan visar en graf över möjligheten att göra förändringar vid en viss tidpunkt kontra vad det kostar. 

Scenariot skildrar en användning av BIM I byggprocessen. 
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3.3 BIM i byggprocessen 
 
BIM används olika för olika aktörer i ett projekt, men användningen syftar till samma sak, 

nämligen att effektivisera byggprocessen. BIM ska reducera de fel som kan komma upp vid 

produktionen som kostar projektet tid och pengar. Att använda BIM har sina fördelar och ju 

tidigare modellen uppförs och delas med resterande aktörer i projektet desto mer nytta har 

man av den, skriver Eastman et al, (2008). Uppförs inte modeller  i tidigt  skede  kan det 

vara bra  för  entreprenörerna   att göra det  för  att bland annat erhålla kunskap om 

projektet. Eastman et al. beskriver att BIM medför nyttor för alla typer av ägare, beställare 

eller entreprenörer  från stora till  små projekt. 

 
 
3.3.1 BIM vid kalkyl  och anbud 

 

Utförs analyser samt beräkningar av information med 2D-ritningar kan det förekomma 

nackdelar som exempelvis felberäkningar, det är även tidskrävande och kostsamt. 

Felberäkningarnas uppkomst kan exempelvis bero på att 2D-ritningar endast visar ytor. I en 

3D modell kan det bland annat erhållas exakta volymer från de olika objekten. När det räknas 

på ett projekt för ett anbud kan det vara bra att ha tillgång till en 3D modell för att vid tidigt 

skede effektivare kunna få ut de mängder som behövs för att utföra kostnadsanalyser, utan 

egna tolkningar och handpåläggningar som kan vara osäkra. Förutom att erhålla mängder är 

det också smidigt att kunna få ut mått som behövs och dessa blir exakta i jämförelse med att 

mäta i en 2D-ritning i en viss skala med linjal eller skalstock. Mängdavtagning med BIM kan 

vara både enkelt och svårt. Det erhålls ett exaktare inköpsunderlag och underlagen stöds allt 

mindre på nyckeltal och antaganden, dessutom minskar tiden för mängdavtagningen. Genom 

att utgå från en 3D modell vid tidigt skede medför det en högre kvalitet på  slutprodukten. 

Framtagandet av mängderna från modellen kan summeras för varje plan eller kan det skapas 

mängdschema för olika delar av konstruktionen. Mängdningar från modellen kan även 

medföra svårigheter då programmen ännu inte är direkt användarvänliga. Mängder och 

lagrade data i modellen är inte lätta att ta fram i dessa program vilket kan bli problematiskt 

för nybörjare (Eastman et al, 2011). 
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3.3.2 BIM vid visualisering 
 

För att få en rättvis uppfattning om storlek och en bild av byggnaden krävs det en möjlighet 

till att navigera sig igenom modellen då perspektivbilder kan ge en missvisande bild av 

byggnaden (Roupé och Gustafsson 2013). BIM teknologin tillåter visualiseringar att skapas 

och utföras. (Eastman et al, 2008) 

En 3D modell till hjälp under ett projekt medför att en virtuell miljö skapas och betraktaren 

kan interagera, röra sig runt i och uppleva byggnaden och miljön, detta kallas Virtual Reality, 

eller visualisering, som  det  också kan kallas (Roupé, 2013). Visualisering inom byggsektorn är 

viktig och kommer att bli ännu viktigare i framtiden då detta är en av förutsättningarna till 

att uppfylla kundernas förväntningar (During och Fällås  2007). 

Visualisering har visat sig vara till stor nytta vid projektets tidiga skede (Jongeling, 2008). 

Simulationer och analyser av byggnaden skapar ett värde för beställaren. (Eastman et al, 

2008) 

Istället för att uppföra en modell vid sidan av projektet för att visualisera underlättar det att 

använda BIM-modellen. Modellen ger möjlighet till att visualisera byggnaden, även i dess 

olika faser. Kunskapen att ta fram visualiseringar är ofta liten eller obefintlig, vilket gör att 

man köper in tjänsten från företag som har en annan tolkning av aktörerna.  Dessutom kan 

det ta tid att samla in allt underlag som behövs för att framställa visualiseringen, detta gör att 

visualisering kan hamna steget efter och inte blir lika aktuell. 

Genom att använda BIM vid tidigt skede samt vid projektering erhålls det automatiskt en 

modell som kan användas för att generera visualiseringar vid olika skeden i processen, vilket 

medför en minskad kostnad för beställaren för visualiseringen. För beställare, projektörer 

och arbetarna på bygget blir visualisering avsevärt bättre då det finns en 3D modell att tillgå. 

De traditionella ritningarna kan utläsas och tolkas på olika sätt hos olika individer beroende 

på hens erfarenhet och uppfattning. Detta kan orsaka problem i processen oavsett projektets 

stadie.  (Jongeling, 2008) 

 
 
3.3.3 BIM vid projektering 

 

Vid projektering skapas en 3D modell av en byggnad och kanske deras omgivning, modellen 

fungerar som begränsning för de olika disciplinerna  när de passar in deras  installationer. 

Modellerna sammanställs i en gemensam modell och de kan sedan granskas i en så kallad 

”viewer” och medarbetarna kan ta del av varandras noteringar och ändringar under 

projektet. 
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Att använda BIM i processen medför inte i dagens läge ett uteslutande av handlingar eller 

ritningar i 2D, men 3D modellen har kommit att bli en central del av handlingarna. För att ha 

nytta av BIM vid projekteringen krävs det att alla medverkande lägger mycket arbetstid tidigt 

i projektet för att skapa en så komplett modell som möjligt. Finns modellen komplett vid 

tidigt skede kan förändringarna i ett projekt vara större men billigare, se figur nedan. Det vill 

säga att ha en bra modell vid tidigt skede medför att kollisioner kan upptäckas och åtgärdas i 

tid till en mindre kostnad. Dessutom kan analyser av de tekniska lösningsalternativen utföras 

tidigare, för att exempelvis hitta det mest tidseffektiva alternativet. (Eastman et al, 2011) 

Fördelarna som BIM vid projektering medför är: 

 
 Kostnadsberäkningar, analyser och mängder 

 Minska tidsåtgången 

 Ökad förståelse 

 Funktionskravsanalys 

 Anläggningsskötsel och underhåll 

 

Kostnadsberäkningar, analyser och mängder 

 
Typiska problem som återkommer i projekt kan vara kostnadsöverskridning, förseningar och 

kvalitetsproblem och beställare tvingas gå över budget (Eastman C et al, 2008). Arbetet att 

kostnadsberäkna ett projekt har varit ett manuellt arbete vilket har många tydliga nackdelar. 

Jongeling (2008) anmärker att det är vanligt med fel beräkningar, det är tidskrävande och 

kostsamt. 

Att istället använda BIM för arbetet medför en korrekt och pålitlig kostnadsberäkning. De 

ändringar som utförs uppdateras även snabbare till de involverade aktörerna. Då modellen 

sammanlänkas till processen medför det en effektivare process med en högre kvalité på 

feedbacken. Detta skapar möjligheter för en beställare att vid tidigt skede i byggprocessen 

påverka uppkommande kostnaderna projektet. Utifrån modellen kan även exakta mängder 

hämtas, vilket kan vara till stor fördel vid upphandlingar av underentreprenörer, men även 

vid anbudsskedet då projektet  prissätts. 
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Minska tidsåtgången 

 
Genom att använda BIM vid projekteringen kan det göras tidsbesparingar vid utformningen 

av bygghandlingar då BIM har förmåga att automatisera detaljutformningen. Hur mycket tid 

som besparas beror på aktör, men kvalitén på framtagna materialet ät högre jämfört med 

tidigare 2D-ritningar (Jongeling, 2008). 

 
 
Ökad förståelse 

 
I ett projekt är BIM ett bra redskap att använda för att kommunicera parter emellan. 

Förståelsen i 3D är i högre grad än i 2D. Då ett projekt lämnas över finns många involverade, 

genom att ha en byggnadsmodell med information påskyndas processen i överlämnandet då 

de nya för projektet snabbare och lättare lär sig projektet. 

 
 
Funktionskravsanalys 

 
Det ät viktigt att beställare är med och hanterar samt värderar utformningen av byggnaden 

och under processens faser ser till så att utformningen, funktionskraven och önskemålen 

uppfylls. Diverse rumsanalyser och undersökningar av funktionskraven är idag en manuell 

process som det har förlitats på att arkitekterna gör, men det blir då  svårt för beställare att 

veta om funktionskraven blir uppfyllda. Används BIM kan detta iakttas, färgkoder kan 

tillämpas och varna arkitekter och beställare att i de rummen inte uppfyller kraven (Eastman 

et al, 2008). 

 
 
Anläggningsskötsel och underhåll 

 
När produktionen är över och anläggningen lämnas över till beställaren kan denna använda 

den framtagna modellen från projektet till förvaltningen. Modellen kan exempelvis användas 

till att optimera placering och användandet av ytorna, fördela arbetsplatser, hantera 

hyresgästanpassningar, avtalshantering och internkostnadsfördelning samt planering och 

genomförande av drift och underhåll (Jongeling, 2008). 

 
 

Eventuella nackdelar med BIM  vid projekteringen 

För att uppnå fördelar som kan ges utifrån BIM krävs det arbetsinsats med modellen tidigt 

vid projekteringen, dessutom behövs utbildad och erfaren personal för att modellen ska bli 

bra. Om en modell skapas under dåliga förutsättningar blir den mer som ett ogynnsamt 
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arbete än en hjälp. För att erhålla nytta krävs förändringar i arbetsgångar och nya licenser för 

mjukvara. Dessutom är det till fördel att de som kommer att arbeta med modellen går en 

utbildning inom BIM-projektering (Eastman et al, 2011). 

 
 
3.3.4 BIM vid produktion 

 

Vid planeringen till och vid produktionen är BIM en stor tillgång. Det går att koppla en 

tidplan till modellen som visar när och var tidsmässigt produktionen kommer att ske. Detta 

är en stor fördel för att undvika att de olika arbetena under produktionsfasen kolliderar, 

dessutom ger en BIM-modell möjligheten att planera in materialupplag, kranar och andra 

hjälpmedel. Nyttan med BIM i produktionen är bland annat att antalet fel reduceras och det 

erhålls en förbättrad förståelse. BIM medför även bättre och snabbare kommunikation vid 

detta skede mellan underentreprenörer och leverantörer. Dessutom kan planering och 

kalkylering kopplas till modellen för att behålla kontroll över projektet (Eastman C et al, 

2011). 

Genom att använda BIM reduceras tiden på arbetsplatsen gällande hantering av konflikter på 

grund av fel i underlaget. Kvaliteten på underlaget från projekteringen är högre och tydligare 

än i vanliga fall. Detta medför effektivitet under produktionens moment. 

De juridiska handlingarna som sammanställts vid projektering med FU som underlag blir nu 

innan byggskedet bygghandlingar. Genom att använda de juridiska handlingarna 

tillsammans med visualiseringsmodellen kan olika missförstånd vid byggskedet minimeras 

(Granroth, 2011). Granroth skriver även att modellen sedan kan användas vidare som en del 

av relationshandlingarna, drift- och underhållsmanual. 

Vid byggskedet går det att simulera exempelvis stomme och stomkomplettering där resultatet 

av planeringsarbetet kan sammanställas i en produktionstidplan. Produktionstidplanen kan i 

sin tur innehålla arbetstidplan, detaljplan för inledande arbete samt produktionskalkyl som 

används vid ekonomiska styrinstrument. Trots att användningen av BIM medför ett förenklat 

visualiserande vid produktionen är det bra om konsulternas projektkunskap lämnas över till 

nya organisationen på bygget. Genomgångar av byggherrens mål och visioner samt 

konsulternas beskrivningar av de gestaltningar och systemval som tänks utföras, känslan av 

saker datorn inte kan förmedla (Granroth, 2011). 
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4 REDOGÖRELSE FÖR DEN AKTUELLA STUDIEN 

 
Följande kapitel behandlar tillvägagångssätten i modelleringen samt fallstudien. 

 
 

 
4.1 Redogörelse Fallstudie 

 
Fallstudien omfattar nio olika intervjuer med olika omfattning, vilka vardera varit relaterade 

till frågeställningarna samt BIM i praktiken hos företaget. 

I dagens läge finns ett antal pågående projekt i Stockholm, två av dem är Mall of Scandinavia 

samt N8. Vartdera projekt besöktes för att intervjua tjänstemän och för att undersöka hur  

man använder BIM i arbetssättet idag. Besöket och intervjuerna på de olika projekten 

utfördes för att undersöka användningen av BIM vid projektering och produktion. 

 
 
4.1.1 Kalkyl i anbudsskede 

 

Det har varit mycket fokus på BIM vid anbudsskedet och i samband med kalkyler hos Bygg 

Öst 1. För att redogöra för hur BIM används utfördes intervju med kalkylingenjör Eric Löf 

samt BIM ansvarige för region Bygg Öst 1 Andreas Zeylon. Dessutom testades programvaran 

Vico med 3D modellen från projekt Rinkebystråket för att ge uppfattning om hur arbetet med 

BIM kan komma att se ut framöver vid detta skede. 

 
 
4.1.2 Visualisering 

 

För att redogöra för hur BIM används för visualiseringar idag och framöver intervjuades BIM 

ansvarige Andreas Zeylon. 

Då Bygg Öst 1 funderat kring investering av en 3D-skrivare utfördes tre intervjuer med tre 

olika 3D-skrivar företag i Stockholm. Det Bygg Öst 1 söker är en skrivare som tillåter enkel 

överföring av egen modell i rätt fil-format till programvaran som kommunicerar med 3D- 

skrivaren och få ut en modell i konkret format. Man vill inte behöva behandla modellen efter 

utskrift utan den ska vara redo att presenteras.  Prisintervallet för skrivaren skulle ligga kring 

30,000 kr netto. 3D modellen av Rinkebystråket var den som skulle testas att skriva ut för att 

ge uppfattning om 3D-skrivarens kompetens. Innan utskrift konverterades filformatet .rvt 

från programvaran Revit Architecture till .stl, vilket är ett filformat som  ”kommunicerar” 

med 3D-skrivaren med hjälp av 3D-skrivarens programvara. 
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Första företaget som besöktes var Creative Tools vilka är återförsäljare av 3D-skrivare. 

Företaget hade ingen större kompetens för utskrifter av modeller. Från detta företag erhölls 

främst information kring de olika skrivarna samt tekniken bakom 3D-skriften. Utskriften av 

Rinkebystråket skedde i skrivaren MakerBot Desktop, modellen blev inte färdigställd då 

skrivaren inte ens klarade av första lagret av utskriften. En anställd berättade att de haft 

problem med 3D-skrivaren, då problemet inte kunde åtgärdas ansågs det bästa för 

investeringen att hitta ett nytt företag. 

Det andra företaget som besöktes var ProTech som är återförsäljare av 3D-skrivare och har 

kompetens för utskrifter av modeller. Det erhölls en utskrift av Rinkebystråket från skrivaren 

MakerBot Desktop, men objektet var inte i det skick som förväntades. Efter detta besök erhölls 

mer kunskap om skillnaden på olika skrivare, prisklasser samt vilka krav som ställs på 

investeraren vid utskrifter. En säljare på ProTech rekomenderade en annan skrivare som 

heter U-Print då han ansåg att den skrivaren stämmer överens med vad företaget efterfrågar, 

men denna skrivare låg inte inom det prisintervall som Peab tänkt. 

Tredje företaget som kontaktades var 3Dskaparna, ett företag som endast utför utskrifter av 

modeller. Det diskuterades priser för en utskrift av Rinkebystråket och hur pass detaljnivån 

av utskriften. Priserna för modellen varierar beroende på komplexitet av modell samt storlek 

och materialåtgång. Eftersom företaget endast utför utskrifter ansågs modellens utseende   

och detaljer  inte vara några problem. 

Företaget skulle använt sig av 3D-skrivaren Ultimaker 2 och arbetsgången skulle varit att 

man skalar upp modellen sedan delar upp den och utför flera utskrifter och därefter klistrar 

ihop objektens delar för att få en utskrift i fint skick och i rätt storlek. Detta sätt att arbeta 

stämmer inte överens med hur Peab vill jobba med sin 3D-skrivare. En anställd på företaget 

ansåg att modellerna bör bearbetas en aning innan utskrift, anledningen kan vara att de 

använder Ultimaker2, vars kapacitet är ganska lik MakerBot. 

En testutskrift av modellen var ganska dyr och som nämnts ovan säljer inte företaget några 

3D-skrivare. På grund av att denna skrivare ungefär har samma kapacitet som en MakerBot 

blev utskriften inte relevant längre. 

Företaget ProTech kontaktades återigen för att undersöka om 3D-skrivaren U-Print 

instämmer på vad företaget efterfrågar. En utskrift av Rinkebystråket efterfrågades för att 

kunna göra en bedömning av hur skrivarens kapacitet är samt hur bra detaljerna på modellen 

ser ut. 
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4.1.3 Projektering 
 

För att redogöra för hur BIM används generellt för en projekteringsledare på företaget idag 

utfördes en intervju på huvudkontoret med projekteringsledare samt CAD och BIM 

samordnare Jonas Petterson. För att erhålla inblick om hur BIM används i projektering ute 

på projektplatsen intervjuades Mall of Scandinavias CAD och BIM samordnare Gabriella 

Jonsson. Intervjuerna skedde med ungefär en veckas mellanrum för diverse justeringar av 

intervjufrågorna. Till en början var intervjufrågorna för generella för ämnesområdet, så 

frågorna omarbetades och blev mer specifika dels för projekteringen. 

För att redogöra för hur BIM vill användas framöver på intervjuades BIM ansvarige för 

Andreas Zeylon. 

 
 
4.1.4 Produktion 

 

För att redogöra hur BIM används under produktionen intervjuades Tommy Johansson som 

är installationssamordnare på projekt Mall of Scandinavia. För att få inblick om hur BIM 

används under produktionen på projekt N8 intervjuades Roger Korseman som är 

installationsansvarig på projektet. Från vardera intervjun erhölls bild beskrivningar samt 

visningar i olika programvaror om hur arbetet med BIM ser ut vid produktionen för dessa 

projekt. 

För att redogöra för hur BIM vill användas framöver intervjuades BIM ansvarige Andreas 

Zeylon. 

 
 
4.1.5 Redogörelse för modellering 

 

Hos region Bygg Öst 1 finns idag ett dokument som beskriver hur detaljerad en modell ska 

vara vid olika stadier i ett projekt. De olika detaljeringsnivåerna kallas M1, M2, M3 och 

representerar skedena förslag/utredning, systemhandlingsskede samt bygghandlingsskede. 

Modelleringen innebar att examensarbetaren ritade en 3D modell samt arbetade fram en 

mall, M0, för modeller vid tidigare skeden  i byggprocessen, nämligen  anbud/kalkylskede. 

För att utföra mallen M0 ritades en 3D modell upp i programvaran Revit Architecture med 

hjälp av 2D-ritningar från ett FU från projekt Rinkebystråket 1. Byggnaden som 

examensarbetaren fick arbeta med kallas P8 och inrymmer bland annat caféer och butiker. 

1 Rinkebystråket är ett projekt som pågick hos Peab Bygg Öst 1 under tiden. Modellen som ritades upp användes även till fler 

delmoment i examensarbetet. Se kapitel 5.4.1 CreativeTools andra besökstillfället. 
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Figur 10: 2D-ritningar från FU i projekt Rinkebystråket. 
 
 
 

När modellen färdigställts samtalades det med kalkylatoringenjören Eric Löf. Det 

diskuterades kring hur detaljeringsnivån för mallen M0 bör se ut för en modell vid detta 

skede. Att ha en kalkylingenjörs åsikt är viktigt då hen ansvarar för mängdningar vid detta 

skede i byggprocessen. Som hjälpmedel användes även mallarna M1, M2 och M3 till att 

jämföra detaljeringsnivåerna med M0. Förutom det användes även 3D modellen som ritats 

med hjälp av FU 2D-ritningar från projektet. 
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5 RESULTAT AV  DEN AKTUELLA STUDIEN 

 
I följande kapitel redogörs det resultat som erhållits från den aktuella studien. Kapitlet 

innehåller resultaten från de olika intervjuerna samt information från företagets databas. 

 
 

5.1 BIM i Peab 
 

Peab ser BIM som ett sätt att arbeta för att nå en mer kostnadseffektiv process och bättre 

slutprodukt. Begreppet BIM är stort och dess användningsområden kan vara likaså. För Peab 

innebär arbetssättet och tekniken kring BIM att man använder sig av en objektsindelad 3D 

modell. Huvudsyftet för användningen av BIM är för att kvalitetssäkra produkten och ha 

kontroll över kostnader och tid. Om användningen av BIM sker på lämpligt sätt kan modellen 

hjälpa till för att effektivisera byggprocessen. 

Innan ett projekt startar bestäms projektets behov och ambitionsnivå gällande BIM, eftersom 

varje projekt är unikt och har olika förutsättningar försöker detta bestämmas vid tidigt skede 

så alla är med på vad som gäller. 

Arbetet med BIM i Peab refererar man till tre olika detaljnivåer, nivå 1, nivå 2, och nivå 3. Se 

figur 11 nedan. 

 

 
Figur 11: Detaljnivåerna i BIM. Bilden visar Peabs utvecklingspyramid för implementeringen av BIM. 

 
Första nivån är att samordna och kvalitetssäkra projekteringen med hjälp av 3D projektering 

genom att använda en 3D-samordningsmodell med de olika disciplinernas  delar.  Andra nivån 

handlar om att utföra projekteringen med BIM, utföra kvalitetskontroller samt 

mängdavtagningar. Tredje nivån i pyramiden handlar om en byggprocess med BIM samt en 

5D orientering vilket menas att 3D-modellen är kopplad till kalkyl. 
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Peab regionerna runtom i landet tillämpar BIM-nivåerna på olika sätt i sina projekt. Kravet 

från årsskiftet 2014/2015 är att alla TE projekt i de olika regionerna ska nyttja BIM-nivå 1. 

Riktlinjer till användningen av BIM har anpassats till verksamhetens behov så väl som mål. 

Det är upp till varje region att arbeta fram de olika strategierna för att nå de krav som ställs 

av koncernen. Strategierna för att uppnå kraven ser olika ut, detta beror på att de olika 

regionerna valt att implementera BIM i arbetssättet på olika sätt. 

Hos Bygg Öst 1 används BIM idag vid olika skeden i byggprocessen. Under detta år ligger det 

fokus på bland annat arbetet kring BIM vid anbud och kalkylskede, visualisering samt 

produktion. Det utbildas även BIM samordnare för att stödja produktion. Detta 

examensarbete kommer behandla dessa områden, men även BIM vid projektering, som är ett 

av områdena som Bygg Öst 1 beslutat att lägga i fokus nästa år. 

 

 
Figur 12: Bilden ovan är en översiktsbild på hur BIM används i Peab idag. De inringade områdena är de som 

examensarbetet fördjupar sig i. 
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5.2 Kalkyl i anbudsskede 
 
Vid kalkyl och anbudsskedet tas det fram kostnader och förutsättningar för en entreprenad. 

Detta skede syftar till att bedöma förfrågningsunderlagets kostnader till ett  

konkurrenskraftigt anbud. Ett av Bygg Öst 1 mål är att använda sig av mer BIM vid 

kalkylskedet för att effektivisera arbetet och säkerställa anläggningens byggkostnader vid  

tidigt skede. Implementeringen av BIM vid detta skede skulle medföra en kvalitetssäkring av 

anbudet. Intervjustudien redogör för hur BIM används vid kalkyl och anbudsskede. Intervjun 

gjordes med Eric Löf som är kalkylingenjör på företaget. 

 
 
5.2.1 Arbetsprocessen idag med kalkyl  i anbudsskede 

 

För det mesta skickas 2D-ritningarna från FU till konsultföretag för mängdning. Ibland kan 

kalkylingenjören också mängda upp ett projekt, det sker då med 2D-ritningar och skalstock, 

vilket tar tid. Skickas istället ut ritningarna till konsultföretag för mängdning finns det tid att 

ägna för prisförfrågningar från de olika underentreprenörerna till anbudet. När mängderna 

kommer importerar kalkylingenjören dessa i kalkylprogrammet MAP och prissätter dem med 

hjälp av de recept som finns. 

En kalkylingenjör sammanställer bland annat nettokalkylen, omkostnadskalkylen, offerter 

och tjänstemannakalkylen, dessa kalkyler sammanställs vid ett anbud till en anbudsumma. 

Nettokalkylen omfattar projektets byggkostnader, omkostnadskalkylen tar upp de 

omkostnader tillhörande byggarbetsplatsen. Offerter innehåller priser från UE samt 

installatörer med mera. Tjänstemannakalkylen innehåller löner för Peabs tjänstemän vid 

projektet, exempelvis platschef och arbetsledare och så vidare. 

Ändringar görs under projekteringsskedet ända fram till bygghandlingarnas färdigställande 

och kalkylerna uppdateras allteftersom. För att klargöra kostnaderna vid 

bygghandlingsskedet slut upprättas en produktionskalkyl som ska stämma med hela 

produktionens  kostnader. Den kalkylen ligger som projektets  budget och denna  upprättas 

när projektets metodval, inköp och hur byggandet ska utföras bestämts. Produktionskalkylen 

kan presenteras olika. Denna kan delas upp i exempelvis mängder/kostnader uppdelat per 

våningsplan eller beställaren kan har önskemål om hur redovisningen ska se ut på annat sätt. 

Ändringar av bygghandling kan även förekomma under produktionen, men då blir 

kalkylarbetet ÄTA arbeten. Summan på produktionskalkylen får inte bli högre än 

kontraktskalkylen innan ÄTA hanteringen börjat. 

Vid vissa projekt sker det en samverkan med beställaren under projekteringen. Tack vare det 

erhålls en 3D modell vid tidigt skede, som inte brukar vara vanligt vid traditionella  anbud. 



36  

Första 3D modellen för olika projekt brukar uppföras vid senare skeden med hjälp av 2D- 

ritningar från beställaren. Framöver vill Bygg Öst 1 uppföra egna modeller i tidigare skeden 

med hjälp av mallen M0 som presenteras i avsnittet med det  praktiska momentet nedan. 

 
 
5.2.2 3D modeller vid tidigt skede 

 

När kalkylering sker tidigt i byggprocessen finns möjligheter att jämföra olika lösningar med 

varandra och det kan bli lättare följa förändringar i senare projektering mot 

ursprungskalkylen. Att ställa olika tekniska lösningar mot varandra kan underlättas då det 

finns tillgång till en 3D modell, det gynnar visualisering och det går att jämföra objekten på 

ett annat sätt än i 2D. 

I Peab finns det idag tre mallar att utgå från vid utformningen av en 3D modell. Dessa mallar 

används vid uppförandet och användningen 3D modeller av projektorganisationen. Mallarna 

är ramverk och beskriver modellens detaljnivå vid utredning/förslag, systemhandlingsskedet 

och vid bygghandlingsskedet. Det utförs ett internt projekt för att implementera mer BIM i 

anbud och kalkylarbetet. Projektet utgör ett upprättande av anbud och kalkyl mallen M0. 

Mallen kommer i överlag att vara mycket förenklad, men den ska anpassas till FUs 

detaljeringsgrad. 

 
 
5.2.3 Mallen M0 

 

M0 syftar till att nyttjas för modellering vid tidigt skede, dels för att kunna visualisera för 

beställaren, men främst ska modellen innehålla information för att kunna ta ut mängder till 

kalkyler och utredningar. Under utredningarna jämförs olika alternativ mot varandra och 

man tar hänsyn till beställarens önskemål, men framförallt beställarens krav. Med en 3D 

modell vid tidigt skede kan olika byggmetoder eller materialval ställas mot varandra för att 

exempelvis dra ner kostnader i ett projekt. Förutom det kan överskådliga tidsimuleringar 

utföras när de olika byggmetoderna ställs mot varandra. 
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Nedan redovisas resultatet av de praktiska  momentet i arbetet 

 
3D-modell av Rinkebystråket 

 
Bilden nedan visar slutresultatet av 3D-modellen Rinkebystråket i programvaran Revit. 

Modellens detaljeringsnivå är enkel eftersom att man i huvudsak vill ha övergripande 

kunskap om projektet vid detta tidiga stadie, kalkyl i anbudsskede. Vid detta skede i 

byggprocessen är det att föredra för en kalkylator att ha översikt över: 

 Tak 

 Väggar 

 Grundkonstruktioner 

 Balkar 

 Pelare 

 Bjälklag 

 Håltagningar 

 Fönster och dörrar 

 Trappor 

 Ev. Lutningar 
 
 

 
Figur 13: Rinkebystråket 
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Mallen M0 

 
Tabellen nedan skildrar en exempeltabell på detaljeringsnivån av de olika mallarna. Ju längre 

fram i byggprocessen ett projekt är desto mer ökar detaljeringsnivån på modellens ingående 

objekt. I exempelvis M0 modelleras ytterväggar som en typ med angiven tjocklek med ytskikt 

medan en yttervägg i M2 modelleras som olika typer efter kända egenskapsskillnader eller 

dimensioner. Förutom det ökar även detaljeringen kring kodning och litterera för de ingående 

objekten i modellen. Tabellen nedan är en gestaltning av detaljnivån hos de olika mallarna. 

Tabell 4: Tabellen är ett typexempel för mallarnas detaljeringsnivå vid de olika skedena. 

 
 Anbud/kalkyl 

M0 

Utredning/förslag 

M1 

Systemhandling 

M2 

Bygghandling 

M3 

 Detaljeringsnivå 0 Detaljeringsnivå 1 Detaljeringsnivå 2 Detaljeringsnivå 3 

Tak T1 T1.1 T1.1.1 T1.1.1.1 

Yttervägg YV1 YV1.1 YV1.1.1 YV1.1.1.1 

Innervägg IV1 IV1.1 IV1.1.1 IV1.1.1.1 

 
 

I ett projekt finns det inte alltid tillgång till mycket information vid tidigt skede. De olika 

mallarna ses som ramverk och anpassas till FUs detaljeringsgrad, förutom det ses mallarna 

endast som  styrande för de mest vanligt förekommande byggdelarna. 

 
 

5.2.4 Arbetsprocessen framöver 
 

Framöver vill man vid detta skede arbeta mer med att nyttja 3D modeller tidigare. Tidigare 

har mängdavtagning med hjälp av 3D modeller inte skett vid kalkylskedet och ambitionen är 

att man inte ska behöva mängda för hand eller skicka ut ritningar till konsultföretag för 

mängdning. Finns en 3D modell vid tidigt skede med mängder klara i modellen kan ge 

försprång. Fördelarna som kan ses är dels att man sparar tid, men det sparas även pengar. 

För att detta ska vara möjligt måste arkitekterna lägga ner tid för att modellen ska utföras 

med rätt detaljeringsnivå. För att det inte ska bli fel i mängdningen, måste arkitekten 

separera byggdelar och anpassa modellen till hur anläggningen ska byggas. De värden som 

erhålls från beställarens modeller vid tidigt skede är oftast inte juridiskt bindande, utan det 

är 2D-ritningarna. Det som blir gynnsamt att få en idé om hur mängdvärdena blir, trots att 

de inte är fastställda. 
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Eftersom det inte alltid är säkert att det tillhandahålls en modell vid tidigt skede finns därför 

intresset av att modellera själva. Det medför att mängder fås ut och eftersom det utförs 

utefter kontraktet vid detta skede så säkerställer man projektet tidigare i processen. Vid 

produktionen finns det en modell att gå efter och det är inte förrän vid detta skede modellen 

har använts för att säkerställa kontraktshandlingen. 

Programvaran Vico Office används för att prissätta modellmängderna vid tidigt skede. Nedan 

visas bilder på hur mängdning kan gå tillväga med Rinkebystråkets byggnad P8 som  test. 

Modellen överfördes från Revit till Vico och samma mängder samt beteckningar följer med. 

Vico tillåter inte ändringar i modellen, ändringar utförs i föregångna programvaran (i detta 

fall Revit). 

 
 

 
Figur 84: Modellen från projekt Rinkebystråket överförd till programvaran Vico. Tak T1 är markerad. 
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Figur 15: Tak T1 är markerat och dess ingående geometrier visas i tabellen till vänster. 

 

 
Figur 16: Tak T1 är fortfarande markerat i tabellen till vänster. Test-mängdning utfördes på modellens Top Surface Area. 

I tabellen till höger fylls priset i manuellt. Kostnaden för specifik mängd uppdateras därefter i tabellen. 
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Figur 17: Yttervägg YV1 är markerat. Exempelbild på samma metod men annan byggnadsdel. 

 
 
 

 

5.3 Visualisering 
 

BIM används för olika typer av visualiseringar under byggprocessens olika skeden. 

Visualiseringar sker bland annat för beställare och projektorganisationen, men även de som 

vill få en inblick av projektet såsom yrkesarbetarna. Alla är olika och har olika tolkningar 

samt erfarenheter. Fördelen med att använda BIM är att projektet ses i 3D, det medför att 

alla ser samma sak och det blir mindre missförstånd, det erhålls en samsyn över Peabs 

tolkning av projektet. Dessutom kan modellerna användas på andra sätt, exempelvis för att 

tidsplanering och utföra APD-planer. 

 
 

5.3.1 BIM för marknadsföring och inlärning av projekt 
 

För Andreas Zeylon som är BIM ansvarig hos Bygg Öst 1 berättar att arbetet med BIM även 

nyttjas vid marknadsföring, med hjälp av BIM tas det fram säljande bilder och därtill utförs 

”walk-throughs” i modellen för att ge beställaren en visuell inblick av projektet. Tidigare har 

det bara använts 3D modeller vid anbudsskedet om det erhållits en modell från beställaren. 

Det har varit till fördel att ha en verklighetssinnad bild att diskutera kring projektet med 

beställaren om exempelvis APD-planer. 
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Det finns många idéer om hur det ska arbetas mer med 3D modeller vid detta skede 

framöver. Om modellen inte erhålls vid tidigt skede från beställaren är planen att använda 

anbudsmodellen M0 för beställaren att ta del av samt för att lämna vidare till 

projektorganisationen. Tanken är att modellen kan visas upp för alla redan under 

startmötena för produktionen, men även ges till beställaren som diskussionsunderlag. 

När 3D modellen erhålls förekommer det även att den skrivs ut i konkret format dels för egen 

skull. Visualiseringar som utförs vid detta skede syftar till att ge projektorganisationen en 

samsyn och visa beställaren Peabs tolkning av projektet. Dessutom är BIM ett bra hjälpmedel 

för att marknadsföra anläggningen för beställaren. Att använda BIM vid detta skede ger ett 

gott intryck då beställaren får en helhet om hur slutprodukten ska se ut vid ett tidigt skede. 

Zeylon säger att den största nyttan till utskriften skulle vara för att även kunna skriva ut 

APD-planer, för att skriva ut anläggningen, bodar samt kranar och så vidare. Dessa modeller 

har tidigare köpts från företag som använder sig av 3D-skrivare och eftersom modellerna är 

relativt dyra att beställa hos företag vill Bygg Öst 1 investera i en egen 3D-skrivare. 
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5.4    Utredning av 3D-skrivare 
 

En av examensarbetarens uppgifter var att utföra en redogörelse av investeringen av en 3D 

skrivare. I följande kapitel redovisas utredningen av olika 3D-skrivare och dess kapaciteter 

för att välja ut en som uppfyller Bygg Öst 1 krav. Det redovisas även resultat av intervjuer 

som utförts hos tre olika 3D skrivar företag, Creative Tools, Protech samt 3Dskaparna. 

Till en början undersöktes följande fyra 3D-skrivare, vardera finns nedan med bild och en 

tabell med information: 

MakerBot Replicator 2 

 
Tabell 5: Information om MakerBot Replicator 2 

 

Mått Vikt Antal print- 

huvuden 

Materialtyp 

utskrift 

Byggplattform Byggvolym Pris 3D- 

skrivare 

52,8 L x 44,1 D x 41 H 16 kg 1 PLA m.fl. Glas Upp till 7 522 cm3 32 990 kr 

 
 

 
Figur 18: MakerBot Replicator 2 

 

MakerBot Replicator Desktop 

 
Tabell 6: Information om MakerBot Replicator Desktop 

 

Mått Vikt Antal print- 

huvuden 

Materialtyp 

utskrift 

Byggplattform Byggvolym Pris 3D- 

skrivare 

52,8 L x 44,1 Dx 41 H 16 kg 1 PLA Glas Upp till 7 522 cm3 32 990 kr 

 
 

 
Figur 19: MakerBot Replicator Desktop 
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Ultimaker2
 

Tabell 7: Information om Ultimaker
2

 

 

Mått Vikt Antal print- 

huvuden 

Materialtyp 

utskrift 

Byggplattform Byggvolym Pris 3D- 

skrivare 

35,7 L x 34,2 D x 38,8 H 11,2 kg 1 PLA, ABS 

m.fl. 

Aluminium upp- 

värmd glasplatta 

Upp till 

10609 cm3 

23 625 kr 

 
 

Figur 20: Ultimaker
2

 

Profid3Dmaker 

 
Tabell 8: Information om Profi3Dmaker 

 

Mått Vikt Antal print- 

huvuden 

Materialtyp 

utskrift 

Byggplattform Byggvolym Pris 3D- 

skrivare 

70 L x 60 D x 50 H 35 kg 1 PLA, ABS 

m.fl. 

Glasfiber, 

uppvärmd för 

ABS-utskrifter 

Upp till 7 534 cm3 34 384 kr 

 
 

 

Figur 21:Profi3Dmaker 
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5.4.1 Det praktiska tillvägagångssättet vid  utskrift av  modell med 3D skrivare 
 

Nedan följer de övergripande information från intervjuerna hos de olika företagen gällande 

tillvägagångssättet vid utskrift av en modell med en 3D-skrivare. 

 En modell ritas upp i valfri programvara som exempelvis Revit. När modellen 

ritas behövs det inte tas hänsyn till speciell skala, det vanliga är att modellen 

ritas i skala 1:100. Beroende på skrivarens kapacitet kan man behöva ta 

hänsyn till att inte rita för små detaljer i sin modell, då dessa kan komma att 

bli otydliga. 

 
 Den uppritade modellen måste konverteras till exempelvis filformatet STL, 

vilket brukar fungera med autodesk filer. När modellen konverterats till en 

STL öppnas den sedan i programvaran till 3D skrivaren. Programvaran skapar 

koder som kommunicerar med skrivaren. Datorn som används måste 

innehålla programvaran för skrivaren och vara kopplad till 3D-skrivaren. 

 
 I programvaran syns 3D skrivarens platta vilket tillåter granskning av 

modellen i förhållande till plattans yta. Modellen placeras på programvarans 

platta och man kan justera modellens läge och det är viktigt att tänka på 

skrivarens arbetssätt. Vid utskriften smälts plasten och trycks ut genom ett 

munstycke (extruder). Tekniken har använts för 3D-utskrifter sedan länge och 

går till på så sätt att skrivaren skriver ut den smälta plasten lager för lager, och 

därför är det bra om modellen placeras på ett praktiskt sätt så att det inte går 

åt extra stödmaterial för modellen. 

 
 Ändringar av modellen kan inte utföras när den är i programvaran, men 

inställningar kan justeras för utskriften. Det går exempelvis att öka eller 

minska modellens volym, bestämma lagertjocklek på extruderns stråle, 

material temperatur och i vilken hastighet modellen ska utföras. 

Inställningarna kan komma att ha betydelse för hur skrivaren utför detaljer i 

modellen, men det har inte alltför stor påverkan. När man justerat 

inställningarna är det bara att starta utskriften i skrivaren genom ett 

knapptryck. 
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Nedan följer ytterligare information som erhölls från de olika företagen gällande olika 3D 

skrivare samt 3D-skrivartekniken. 

CreativeTools första besökstillfället 

 
På besöket av företaget CreativeTools erhölls förklaringar till hur grundtekniken i en 

3D-skrivare fungerar. För att få en uppfattning om hur olika 3D-skrivares kapaciteter ser ut 

samt hur tekniken fungerar ordnades en presentation av en anställd på företaget. För att visa 

konkreta exempel på hur man går tillväga för en utskrift i 3D användes vid detta försök 

MakerBot Replicator 2. 

Till en början konverterades ritningen från sitt ursprungs format till filformatet stl. Efter 

konverteringen överfördes filen till MakerBots programvara. Testmodellen visades upp i 

programvaran i en grå rektangel som motsvarar 3D-skrivarens byggplatta. Detta stadie är 

lämpligt då förhållandet mellan modell och byggplatta visas. 

 

 
Figur 22: Programvaran för MakerBot. För att visa hur processen går till utfördes en utskrift av objektet ovan. 

 
I programvaran kan modellen placeras valfritt på byggplattan samt skalas upp till önskad 

storlek inom skrivarens kapacitet gällande byggvolymen. I detta stadie kan modellens form 

inte justeras, utan detta utförs innan filen konverteras från sitt ursprungliga filformat. Vid 

detta stadie ordnades även inställningarna för utskriften. 
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Figur 23: Programvaran för MakerBot. Information gällande tid och materialåtgång innan modellen skrevs ut. 

 
Inställningarna tillåter exempelvis: 

 
 Rotation av modellen för att exempelvis kunna bestämma vilken sida på modellen som blir 

kontaktyta med byggplattan. 

 Tjocklek och temperatur på plasten som kommer ut från print huvudet(extrudern), på 

skrivaren. 

 En förhandsgranskning av den tid det kommer ta att utföra utskriften. 

 En förhandsgranskning av materialåtgången för utskriften. 
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När inställningarna stämde överens med vilken kvalité som efterfrågades på 3D modellen 

startades utskriften. Nedan visas bilder som  togs under tiden. 

 

 
Figur 24: Bilderna visar hur 3D skrivaren arbetar med utskriften lager för lager. 

 

 
Figur 25: Bilden till höger visar det färdiga objektet. 
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Under tiden modellen skrevs ut samtalades det kring olika 3D skrivare samt 3D 

skrivartekniken. Bland de skrivare som används hos företaget fanns alla skrivare som 

nämndes i början av kapitel 5.3.2. 

 

 

Figur 26: Skrivaren Ultimaker
2 

som är en utav 3D-skrivarna som användes på företaget CreativeTools. 

 
Nedan visas fyra utskrifter i olika storlekar. Det som observerades var skrivarens kompetens 

genom att granska hur bra 3D-skrivaren hanterade objektets detaljer ju mindre modellen   

blev. Som figur 27 nedan visar syns det tydligt att ju mindre modellen är desto otydligare blev 

detaljerna. Detta kunde bero på att temperaturen på plasten är för varm och inte formar samt 

stelnar direkt innan nästkommande lager läggs på. På grund av detta kan det hända att 

modellen tappar vissa konturer. Förutom det skrivs modellen ut under en viss tidsram och 

därför kan det ibland gå för snabbt och medföra att det fastnar plast i printhuvudet vid nästa 

lager. 

 

 
Figur 27: Fyra olika storlekar av en och samma modell. 
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Figur 28: Bilden ovan visar hur konturerna på modellen blir diffusare ju mindre modellen är. 

 

 
Figur 29: Bilden ovan visar materialet som används i skrivarna. Rullen sätts på skrivaren och plasttråden sätts in i ett hål 

som är kopplat till extrudern på skrivaren. Plastens smälts vid extrudern och ”ritar” objektet från programvaran lager för 

lager på byggplattan. 

 
 

 
CreativeTools andra besökstillfället 

För att säkerställa att skrivaren var den som matchade Peabs krav skulle skrivaren testas 

genom att utföra en utskrift av en modell som ritats upp inom företaget. 3D-modellen som 

examensarbetaren uppfört av Rinkebystråket i programvaran Revit Architecture blev därför 

3D-utskriftens testmodell. Till en början konverterades Rinkebytsråket från filformatet .rvt 

till filformatet .stl, detta är ett måste då programvaran kommunicerar med 3D-skrivaren via 

det filformatet. Peabs krav kring 3D-skrivare presenterades och skrivaren som 

rekommenderades av företaget var MakerBot Replicator Desktop. Dessutom ansågs 

MakerBot och dess programvara vara mer lätthanterlig. 



51  

 
 

Figur 30: Filen är konverterad från rvt. till stl. och är i MakerBots programvara. I detta läge kan man se över 

inställningarna för utskriften, man kan se hur lång tid det kommer ta för utskriften och hur mkt material som går åt med 

mera. 
 

 
Figur 31: Modellen visas i en förhandsgranskningsruta på skrivaren. Här har utskriften startat och plasten täppte igen 

extrudern så det fastnade och kladdade ihop sig. Skrivaren klarade inte ens att utföra första lagret på utskriften. 

 
 

 

Företaget hade modeller från olika 3D-skrivare i fint skick, därför ansågs Rinkebystråket 

kunna komma ut i bra skick utan problem. En anställd berättar att modellen som ritas i den 

ursprungliga programvaran inte bör vara för liten med små detaljer, eftersom MakerBot är en 

relativt billig 3D skrivare har den mindre kapacitet när det kommer till att skriva ut små 

detaljer. Används en skrivare som MakerBot bör man skala upp modellen en aning för att 

erhålla en fin utskrift. Måtten som ritas i en programvara som exempelvis Revit blir betydligt 

mindre när filen överförs till programvaran i 3D-skrivaren. Härnäst följer en exempel 

uträkning på hur måtten minskar vid överföringen. 
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 Mått på objekt i programvaran = Innervägg 120 

Längsta måttet på skrivarens byggplatta = MakerBot Desktop längd på byggplattan, 280 

Mått på objekt i programvaran/ längsta måttet på skrivarens byggplatta = Objektets mått i 
3D- skrivaren. 

 
120/ 280 = 0,42 mm 

0,42 mm blir ett tunt lager för en skrivare som MakerBot att skriva ut. 

 
 

Då det inte erhölls en utskrift av Rinkebystråket kontaktades ett annat 3D skrivar företag. 

 

ProTech första besökstillfället 

 
ProTech konstaterade att kvalitén på objektet beror på skrivaren, storleken på objektet ska  

inte vara betydande för en bra utskrift. Företaget hade en så kallad ”remake” på extrudern i 

MakerBot Desktop för att undvika att plasten ska kladda ihop sig som scenariot ovan. Dem 

hade alltså lagt till en detalj på extruderns för att plasten inte ska fastna som den gjort vid det 

tidigare försöket hos företaget CreativeTools. En säljare på företaget ProTech konstaterar att 

MakerBot är till för dem som har tid att fixa och dona med modeller och skrivare. Detta 

stämmer inte in på Peabs krav, trots det erhölls en utskrift av Rinkebystråket i en MakerBot 

Replicator Desktop. 

 

 
Figur 32: Bilden visar resultatet av utskriften från MakerBot Replicator Desktop. Resultatet uppnår inte de krav som ställts. 

Framsidan av objektet är inte riktigt överensstämmande med Rinkebystråket och detaljerna blev inte väl genomförda. 
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ProTech andra besökstillfället 

 
Efter att det inte blivit en utskrift från företaget 3Dskaparna och Ultimaker2 kontaktades 

ProTech igen för en utskrift i skrivaren uPrint plus. 

Tabell 3: Information om uPrint. 

 
Mått Vikt Antal print- 

huvuden 

Materialtyp 

utskrift 

Byggplattform Byggvolym Pris 3D- 

skrivare 

63,5 L x 66,0 D x 94,0 H 94 kg 1 ABSplus - Upp till 

6264 cm3 

165 400 kr 

 

 

 
Figur 33: uPrint plus 

 

 
Figur 34: Resultatet av utskriften i uPrint plus. 
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Rinkebystråket har höjdskillnader och för att skrivaren ska kunna utföra en utskrift används 

stödmaterial. I MakerBot används samma plast på stödmaterialet som på objektet, så de blir 

svårare att få bort när utskriften är färdig. I uPrinten tros det vara olika plaster för 

stödmaterialet och objektet. Investerar företaget i en uPrint tillkommer också ett vattenbad 

med ett speciellt medel vattenbadet som löser upp plasten för stödmaterialet. 

 

 
Figur 35: Detaljerna på objektet är synliga och arbetsgången stämmer överens med det Peab söker efter. 

 
 
 
 

Detta var ingen skrivare som Bygg Öst 1 till en början hade i åtanke att investera i. Denna 

skrivare låg inte inom det angivna prisintervallet, men den uppfyller de krav som ställts 

på arbetssättet med skrivaren. Investeras det i en skrivare som denna, istället för att 

köpa in modeller från företag, erhålls vinningarna på längre sikt. ProTech utförde 

två offerter för investeringen, ena för skrivaren uPrint och den andra för uPrint 

plus. Nedan följer en kalkyl på hur många utskrifter som kan utföras för att tjäna på 

investeringen. 
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5.4.2 Uträkning av investering uPrint plus 
 

Förklaring till beräkningarna som utförts finns under ekvationerna. 

 
Pris, printer 165 400kr 

 
Varje gång en utskrift från egen printer sker beror priset på materialåtgången. En material 

rulle kostar ungefär 1500 kr för 688g och materialet som gick åt för en modell i samma 

storlek som Rinkebystråket vägde ungefär 50g. 
 

1500 kr 

688 g 

 

= 2,18 𝑘𝑟/𝑔 

 

2,18𝑘𝑟/𝑔 × 50𝑔 = 109 𝑘𝑟 

 
När man erhåller utskrifter från 3D skrivare hos företag som exempelvis 3Dskaparna kostar 

det från 6000 kr uppåt, men det beror på modellens komplexitet och s t o r l e k . 

165 400𝑘𝑟 
 

 

109 𝑘𝑟 

 
≈ 1517 𝑔𝑔𝑟 (𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟) 

 

För att veta om det är lönsamt att investera i 3D skrivaren måste det finnas kunskap om hur 

många utskrifter som ska utföras för att uppnå 3D skrivarens kostnad, samt ställa frågan om 

skrivaren kommer att användas så pass ofta. 

1517 𝑔𝑔𝑟 × 6000 𝑘𝑟 = 9 104 587 𝑘𝑟 

 
Ovan skildras kostnaden för lika många utskrifter med metod som tillåter annat 

företag skriva ut modeller. 

165 400 𝑘𝑟 + (1517 𝑔𝑔𝑟 × 109 𝑘𝑟) = 330 800  𝑘𝑟 

 
Kostnaden visar priset för skrivaren samt priset för utskrifterna som måste utföras 

 
9 104 587 𝑘𝑟 − 330 800 𝑘𝑟 = 8 773 787  𝑘𝑟 

 
Genom investering av denna 3D skrivare skulle pengarna som sparas på längre sikt ligga 

kring 8 773 787 kr med dessa villkor ovan. 
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5.4.3 Uträkning av investering uPrint 
 

Förklaring till beräkningarna som utförts finns under ekvationerna. 

 
Pris, printer 125 800kr 

 
Varje gång en utskrift från egen printer sker beror priset på materialåtgången. En material 

rulle kostar ungefär 1500 kr för 688g och materialet som gick åt för en modell i samma 

storlek som Rinkebystråket vägde ungefär 50g. 
 

1500 kr 

688 g 

 

= 2,18 𝑘𝑟/𝑔 

 

2,18𝑘𝑟/𝑔 × 50𝑔 = 109 𝑘𝑟 

 
När man erhåller utskrifter från 3D skrivare hos företag som exempelvis 3Dskaparna kostar 

det från 6000 kr uppåt, men det beror på modellens komplexitet och storlek. 

125 800  𝑘𝑟 
 

 

109 𝑘𝑟 

 
≈ 1154 𝑔𝑔𝑟 (𝑔å𝑛𝑔𝑒𝑟) 

 

För att veta om det är lönsamt att investera i 3D skrivaren måste det finnas kunskap om hur 

många utskrifter som ska utföras för att uppnå 3D skrivarens kostnad, samt ställa frågan om 

skrivaren kommer att användas så pass ofta. 

1154 𝑔𝑔𝑟 × 6000 𝑘𝑟 = 6 924 770 𝑘𝑟 

 
Ovan skildras kostnaden för lika många utskrifter med metod som tillåter annat 

företag skriva ut modeller. 

125 800 𝑘𝑟 + (1154 𝑔𝑔𝑟 × 109 𝑘𝑟) = 251 586  𝑘𝑟 

 
Kostnaden visar priset för skrivaren samt priset för utskrifterna som måste utföras 

 
6 924 770 𝑘𝑟 − 251 586 𝑘𝑟 = 6 673 184  𝑘𝑟 

 
Genom investering av denna 3D skrivare skulle pengarna som sparas på längre sikt ligga 

kring 6 673 184 kr med dessa villkor ovan. 

Uträkningarna visar att det finns pengar som kan sparas genom investering av 3D skrivare. 

Mer om detta resoneras i det diskussionskapitlet. 
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5.5 Projektering 
 
Projekteringsprocessen hos Peab omfattar tre huvudsakliga skeden, utredningsskede, 

programskede och projekteringsskede som vardera förgrenar sig i mindre moment. 

Projekteringsprocessen handlar om att sammankoppla viktiga delar som projektets funktion, 

utformning och ekonomi så bra som möjligt. Peabs projekteringsarbete handlar också till stor 

del om att upphandla och styra projektörer. Man ser till att anställa medarbetare med rätt 

kompetens och förser dem med tillräckliga resurser för att kunna upprätta handlingar som 

säkerställer kostnader i rätt tid. Projekteringen syftar även till att utgöra den grund och 

planering som produktionen senare står på. BIM har det sedan länge arbetats med hos Bygg 

Öst 1 har, man har projekterat i 3D, vilket betyder att man har ritat i 3D och genererat 2D- 

ritningar från det. Förutom det har samordningar och kollisionshanteringar utförts. 

Vid detta skede används BIM vid bland annat konsultupphandlingar, samordningar och 

tekniska startmöten. Under konsultupphandlingar utdelas det en BIM-manual som Peab 

uppfört till konsulterna. Manualerna innehåller beskrivningar om hur mycket information 

som ska vara i modellerna som levereras digitalt under projekteringsprocessen. Man arbetar 

på detta sätt för att tydliggöra beställning av 3D modeller och handlingar. På så sätt erhålls 

juridisk bärning för båda leveranserna och vissa arbetsmoment underlättas genom att 

använda 3D modellerna. BIM-manualen är en mer utvecklad manual och anpassad för BIM 

än CAD-manualen som nämns i kapitel 3.1.3 Styrning av projektering eller IDM 

standardiseringen som nämns i kapitel 3.2.3  Implementering och standardisering. 

Modellerna som erhålls från de olika konsulterna granskas enskilt för att säkerställa att de 

uppfyller kraven. Därefter samgranskas modellerna från de olika konsulterna i en 

sammansatt modell vid samordningsmöten under projekteringens gång. Arbetssättet ser ut 

på detta sätt för att nå hög kvalitet på den slutliga modellen som ligger till grund för 

ritningarna i bygghandlingarna. 

Tillämpningen av BIM vid projekteringsskede har underlättat samordningar mellan 

samordnare och konsulter, men även konsulter emellan. Denna typ av granskning är också 

betydande för att säkerställa att modellen är i bra skick för kommande mängdavtagningar för 

kalkyler. Att arbeta med BIM ger stora vinster då det skapar en visuell kommunikation 

mellan parterna i ett projekt. Det ger ökad förståelse samt inlärning i projektet och modellen 

används flitigt för efterföljande moment i projektet som medför mer fördelar. 
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Figur 36: Bilden ovan är en exempelbild över ett flödesschema. Bilden visar hur modellerna exporteras till 

projektledaren inför samgranskningsmötena. 

 

 
5.5.1 Arbetsprocessen med BIM vid projektering 

 

Intervjustudien redogör för hur BIM används under projekteringsskedet. Ena intervjun 

gjordes med Jonas Petterson som är projekteringsledare samt CAD och BIM samordnare. 

Den andra intervjun utfördes med Gabriella Jonsson som är CAD och BIM samordnare för 

projekt Mall of Scandinavia. 

 
 

Att samordna med BIM 

 
Som projekteringsledare håller Jonas bland annat i samordningsmötena med konsulterna 

under processen. Syftet med dessa möten är att konsulterna utbyter information, visualiserar 

och samgranskar 3D modellen. Samordningsmötena brukar ske varannan vecka (kan variera 

beroende på komplexitet och storlek på projekt) och varje konsult har bestämda dagar då 

dennes modell ska vara inskickad. Detta för att de andra konsulterna ska kunna anpassa sina 

modeller utefter det. På så sätt reduceras kollisionerna allt eftersom och inte endast efter 

samordningsmötena. 

Konsulterna arbetar i olika program och för att säkerställa att tekniken och för att 

utväxlingen av filer och information ska fungera anordnas ett tekniskt startmöte innan 

projekteringsstart och när konsulterna blivit upphandlade. Konsulterna skickar in respektive 

3D modell digitalt till CAD och BIM samordnare och denne kontrollerar att modellerna är i 
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bra skick, samt granskar kollisioner mellan de olika disciplinerna. För att säkerställa att 

modellen är i bra skick och följer kraven, används BIM-manualen som stöd och utgångspunkt 

både för samordnare och disciplinerna. Kontrollerna säkerställer att det ritas som man bygger, 

exempelvis att väggar slutar vid rätt mått eller att det handskas med rätt typ av dörrar och att 

de är placerade rätt. BIM-manualen fungerar även som riktlinjer för att konsulterna ska ange 

relevant information i modellen. De olika detaljeringsnivåerna ska vara märkbara vid olika 

skeden i processen. Det är viktigt som konsult att inte ange onödig information för att 

modellen inte ska bli för stor med ointressant information för skedet. 

Vid detta skede används även modellerna för visualisering och kollisionskontroll. Det är 

viktigt att försöka undvika kollisioner mellan byggdelar vid tidigt skede då detta kan medföra 

reduceringskostnader längre fram. Jonas brukar granska modellen genom att gå runt och 

kolla i den, till hjälp använder han programvaran Solibri. En typ av granskning är då 

modellerna jämförs med varandra för att se vad som ändras eftersom inte all information 

erhålls på en gång. Nya informationen används för att exempelvis uppdatera mängder till 

kalkylerna. 

För Jonas är BIM ett sätt att arbeta, en arbetsprocess där det utbytes information och det 

handlar om hur man återanvänder erhållen information. Det är stort arbete bakom processen 

och det krävs att alla måste vara intresserade och bidra. 

Mall of Scandinavia 
 

 
Figur 37: Mall of Scandinavia, ett av de pågående projekten. 
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Som CAD och BIM samordnare för projektet arbetar Gabriella främst med att bygga ihop alla 

discipliners modeller till en sammansatt modell i programvaran Tekla BIMSight. För att alla 

discipliners modeller ska hamna rätt ritas de med samma projektnolla i samma 

koordinatsystem. Modellerna skickas ut löpande till Gabriella och varje projektör får avsedd 

tid till att uppdatera respektive modeller. Vid samordningsmötena visas sammanställda 

modellen upp för granskning. Projektörerna samgranskar även sin egen modell internt för att 

säkerställa att den når kraven från BIM-manualen. 

Efter samordningsmötena uppdaterar projektörerna ny information i modellerna.  

Filformatet som modellerna formateras till innan de skickas över till CAD och BIM 

samordnaren är ett neutralt filformat, IFC. Gabriella sammansätter därefter de uppdaterade 

modellerna från de olika disciplinerna i den gemensamma modellen och uppdaterar den i 

ByggNet. ByggNet är en webbaserad plattform där den sammansatta modellen läggs upp och 

kommuniceras med de övriga i projektet. Alla har inte tillgång till att ändra i modellen, och 

för att inte skapa förvirring sammanställs den endast av CAD och BIM s a m o r d n a r e n . 

Det unika för projekt Mall of Scandinavia är att status ansluts till objekten i modellen, det kan 

avläsas vilka objekt som exempelvis uppdaterats från systemhandling till bygghandling. 

Skillnaden är att en bygghandling är något som är fastlaget av alla discipliner och kan byggas, 

medan ett objekt från en systemhandling inte är ett bestämt objekt utan har eventuella 

justeringar som ska åtgärdas. Denna typ av information är smart för att inte ska ödsla tid på 

att samgranska de byggnadsdelar som ännu inte är fastställda från projekteringen. 

Det finns fördelar med att använda BIM vid ett stort projekt som Mall of Scandinavia. Det är 

till stor nytta för projektörerna att kunna rita i 3D. Utförs ritningar i 2D måste man komma 

ihåg att ändra ritningar på flera olika ställen och då är det lätt att missa saker. Även om det är 

en erfaren person som är duktig på att läsa 2D-ritningar kan det vara svårt att se hur det ska 

se ut och alla gör misstag ibland. Med en 3D modell blir det tydligare. 

Den största utmaningen som upplevs med BIM i Mall of Scandinavia är relaterat till 

projektets storlek. Samtidigt som en del i projektet befinner sig i projekteringsskedet så är en 

annan del i produktionsskedet.  På grund av projektets storlek tar det även tid för 

projektörerna att framställa och justera respektive modeller då det är mycket information  

som ska matas in. Därför är det viktigt att projektörerna ritar mycket i sina respektive 

modeller innan de presenterar sina handlingar för resterande projektörer. Detta för att 

undvika att relevant information saknas.  Modellerna som sedan skickas in för 

samgranskning behöver inte innehålla samma mängd information som de enskilda 

modellerna. Däremot bör disciplinerna upprätta modeller som innehåller betydelsefull 
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information som är relevant för deras bidrag under projektet. Det krävs större insats vid 

tidigt skede i projektet för att ge vinningar senare som exempelvis just tidsvinningar. 

 
 
5.5.2 Överlämning av anbudsmodell till projekter ingen  

 

Framöver kommer Bygg Öst 1 arbeta med överlämningen av anbudsmodell till 

projekteringen. Innan projekteringsorganisationen startar med sina ritningar är ambitionen 

att de ska ha modellen från anbudsskedet att kunna gå efter. Innan överlämningen är det 

viktigt att veta vad för information projekteringen behöver i modellen för att kunna ha nytta 

av den. Fördelarna man vill komma åt med överlämnandet är att man vill sammanlänka 

skedena och samtidigt reducera risken att mista information vid överlämnandet av projekt. 

Som nämnts i kapitel 5.2.1 Arbetsprocessen idag med kalkyl i anbudsskede, har 

kalkylingenjörer beräknat projektets byggkostnader med hjälp av 2D-ritningar. Därefter har 

kontrakt skrivits och materialet lämnas sedan över till projekteringsorganisationen. Om en 

kalkylator istället tar fram 3D modell och förklarar vad som tänkts blir det mer 

sammanlänkat. Projekteringen får en tydligare inblick om hur projektet ser ut och en 

tydligare presentation om vad kalkylatorn har kommit fram till. 

 
 

5.6 Produktion 
 
Produktionsprocessen hos Peab innehåller två huvudsakliga skeden, 

produktionsförberedelserna och produktionen. Vid produktionsförberedelser utförs det 

förarbete som ska göras innan produktionsstart. Produktionsförberedelserna sker i anknytning 

till projekteringens slut. Under produktionen är själva byggnationen igång och då produceras 

projektet efter de handlingar och den planeringen som  erhållits från förberedande fasen. 

Under produktionen används modellen för att visualisera och skapa förståelse angående 

projektet för platsorganisationen. Vid detta skede handlar det om att yrkesarbetarna ska ha 

tillgång till väsentlig information vid rätt tillfälle. För att ta del av informationen i modellen 

finns det olika ”Viewers”, i Peab använder man Solibri Model Viewer och Tekla BIMSight för 

att titta i modellen. Vid produktionen kan modellen användas på olika sätt, moment som 

kollisionskontroll, arbetsberedning och mängdavtagning för inköp är några exempel. Kravet 

är att modellen ska användas för arbetsberedningar och inlärning av projekt med hjälp av 

Viewers. 
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5.6.1 Arbetsprocessen med BIM vid produktion 
 

Intervjustudien redogör för hur BIM används under produktionen vid två av Peabs pågående 

projekt, Mall of Scandinavia och N8 som båda ligger vid Arenastaden i Stockholm. 

Examensarbetaren utförde en intervju för respektive projekt. Ena intervjun gjordes med 

Tommy Johansson som är installationssamordnare för el i projekt Mall of Scandinavia. Den 

andra intervjun utfördes med Roger Korseman som är installationsansvarig för projekt N8. 

Mall of Scandinavia 

 
Som installationssamordnare tar Tommy hjälp av 3D modellen på olika sätt. Modellen kan 

användas för att visa yrkesarbetarna hur de olika momenten ska utföras. Det underlättar för 

yrkesarbetarna att se modellen i 3D istället för 2D-ritningar. Att använda 3D vid planeringen 

i produktionen medför att involverade discipliner ser samma saker och pratar därför samma 

språk, på så sätt går det snabbare för att skapa bättre förståelse i  projektet. 

Modellen används för att förutse eventuella kollisioner som kan uppstå vid byggnation. Med 

hjälp av modellen underlättas det visuella för disciplinerna och lösningar samt förslag om 

hur kollisionerna kan elimineras blir en tydligare bild för alla. Dessutom sparas det tid då 

felet kan upptäckas tidigare och kollisionen inte behöver lösas på byggarbetsplatsen under 

produktionen. Tommy berättar att om det nu skulle ske en kollision mellan exempelvis en el-

stege och en VA ledning på produktionen kan han via modellerna komma fram till en lösning 

och se över eventuella konsekvenser med förändringen. Sedan kan han förmedla vidare 

informationen till medarbetarna ute på produktionen. Bilden nedan visar ett el-rum som 

befinner sig i parkeringshuset på Mall of Scandinavia. Det har skett en kollision mellan el-

stege och rör. I modellen finns ibland viss information om objekten. I bilden nedan syns även 

numrerade ”pratbubblor”, dessa innehåller kommentarer från andra medarbetare i projektet. 
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Figur 38: Bilden ovan visar en kollision mellan en el-stege (grön) och ett rör (gul). 

 

 
Figur 39: Bilden visar slutresultatet av parkeringshuset som visades ovan. El-rummet är färdigbyggd och 

installationer färdigmonterade. 
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I vissa fall kan det hända att prefabricerade byggdelar saknar hål på specifika ställen för att 

man innan beställning inte projekterat för det. Vid håltagningar för rördragningar eller 

liknande fall är modellerna effektiva hjälpmedel. Man tar fram snittbilder av modellen för att 

visa vart håltagningen ska ske i objektet. Snittbilderna kan sedan skickas vidare till 

konstruktören som ansvarar för specifika byggnadsdelens egenskaper. Konstruktören 

kommer då med svar om det är möjligt att utföra håltagningen eller om det finns andra 

lösningar till problemet. Nedan följer ett bildexempel på sådant scenario. 

 

 
Figur 40: Bilden ovan visar var man velat utföra en håltagning. Istället har en annan lösning som passar bättre erhållits 

från en konstruktör. 
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N8 

 
Examensarbetaren utförde en intervju på projekt N8 vilket är ett kontor som ligger ovanpå 

köpcentret Mall of Scandinavia. Intervjun gjordes med Roger Korseman som är 

installationsansvarig för projekt N8. 

 

 
Figur 41: Projekt Nationalarenan 8 (N8). Ett annat pågående projekt. Byggnaden är placerad ovanpå Mall of Scandinavia. 

 
Även av denna intervjustudie framgick det att man arbetar mycket med BIM för att eliminera 

kollisioner och till hjälp används ett simuleringsprogram som enbart är till för 

kollisionshantering och visualisering. Eventuella ändringar i modellerna med respektive 

konsult för att behålla struktur i arbetet. Programmet tillåter att filtrering av kollisioner, som 

exempelvis ventilation mot sprinkler eller el-stege mot sprinkler och så vidare. Detta är bra för 

att få tydlig överblick av kollisionerna. För att hålla uppsikt brukar Roger göra en 

kollisionsrapport som han skickar till respektive konsult. Roger berättar att kollisioner som 

händer vid produktionen blir väsentligt dyrare än om man upptäckt det vid projekteringen. 

Roger gör granskningar över projekteringsarbete ur produktionens syn innan det övergår från 

en systemhandling till en bygghandling för att just säkerställa att produktion ska flyta på utan 

störningar så gott det går. 
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Figur 42: Bilden ovan visar en kollision mellan sprinklerrör och ventilationsrör. 

 
I projekt N8 används modellerna effektivt, förutom att använda BIM nivå 1 har strategier 

från resterande nivåer tillämpats. Modellerna har dels använts för att utföra 

kollisionskontroller och visualiseringar, men även för att planera produktionstidplaner för 

projektet, vilket kallas 4D BIM som nämns i kapitel 3.2 Introduktion till BIM. Dessutom har 

modellen används för arbetsberedningar, då den studeras för bland annat bedömning över 

vilken ordning montaget bör installeras. Detta för att exempelvis undre byggdelar inte ska 

vara i vägen när de övre ska monteras. 

 

 
Figur 43: Med 3D modeller kan man visualisera i vilken ordning monteringen av alla installationer bör ske. 
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5.6.2 Följa förändringar i projektet 
 

Ambitionen ligger i att man framöver vill kunna använda BIM till att direkt kunna följa 

förändringar i projektet. Exempelvis att ändringar i modellen direkt ska ändra tidsplanen och 

ekonomisk status. Förutom det vill man även ge hantverkarna mer inblick i modellerna, 

genom att presentera cykler i en BIM programvara. På så sätt få alla inblick om hur projektet 

ska se ut samt i vilken ordning allt ska ske. Detta medför att alla i projektet har samma 

uppfattning, vision och mål i projektet. 
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6 DISKUSSION 

 
Kapitlet diskuterar rapportens syfte, metodval samt resultat från de olika delarna i 

rapportens resultatkapitel. 

 

6.1 BIM i en organisation 
 
När man implementerar ett nytt arbetssätt som BIM i en organisation är det viktigt att inte 

ryckas med, utan det ska utföras i rätt takt. Det handlar om att lägga rätt nivå på 

användningen vid rätt tillfälle och se till att folk har alla hjälpmedel till att utföra arbetet. 

Dessutom bör det tas hänsyn till att folk behöver tid för inlärning av ett nytt arbetssätt. 

BIM ansvarige beskriver att den största utmaningen är att få alla gå samma håll. Vissa kan 

tycka att processen bör gå fortare fram, medan andra inte vill jobba med det lika mycket. 

Eftersom det finns många medarbetare är en stor utmaning även att informera samt hålla 

folk uppdaterade. 

Det har arbetats mycket med att utbilda folk från olika roller, exempelvis kalkylingenjör, 

projekteringsledare och så vidare. Inför nästa år förbereds vissa krav på implementeringen av 

BIM i organisationen och vissa kriterier ska uppfyllas. Framöver ska fokus ligga i att använda 

mer BIM vid tidigare skede. Vid projekteringen används det idag flitigt, därför vill man nu ta 

tag i arbetet med BIM vid anbudsskedet och överlämningen av modellen därifrån till 

projekteringen. 

Att implementera ett nytt arbetssätt som BIM i en organisation tar tid och allt kan inte göras 

på en gång, en sak i taget och hos Peab Bygg Öst 1 man på god väg. 

 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Examensarbetarens syfte med arbetet var att erhålla fördjupande kunskaper om BIM och hur 

man använder den tekniken praktiskt vid olika skeden i byggprocessen i verkliga arbetslivet 

för att effektivisera. Rapportens mål var att identifiera och utreda hur BIM kan användas i 

praktiken genom bland annat intervjustudier hos Peab region Bygg Öst 1 för att avgränsa 

arbetet. Arbetssätten kan vara olika hos olika företag och aktörer i byggprocessen. 

Ett delmål var ett praktiskt moment som ska ge inblick i hur man vill arbeta med BIM 

framöver på region Bygg Öst 1. Examensarbetaren har testat hur man kan använda sig av 

BIM tekniken i praktiken genom ett internt projekt hos företaget. Det erhölls praktisk 
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erfarenhet och förståelse om hur man kan arbeta med BIM och arbetet som bakom 

implementering av tekniken i arbetssättet som finns idag. 

 
 
6.2.1 BIM 

 

BIM står för Byggnadsinformationsmodell eller Byggnadsinformationsmodellering. Vissa 

anser det vara en digital modell av exempelvis en byggnad andra ser det som en process eller 

ett arbetssätt. För att sammanfatta vad BIM är i grunden så är det en 3 dimensionell visuell 

modell i en programvara i datorn. För att kalla en modell för BIM måste objekten i den 

visuella modellen innehålla geometri, egenskaper eller status. En komplett och ensidig 

definition av BIM har inte påträffats, utan BIM beskrivs och tolkas olika. Detta kan bero på 

att det är brett och kan användas inom olika områden, men även olika skeden i 

byggprocessen samt nyttjas på olika sätt för olika aktörer. Efter litteratur- samt 

intervjustudier anser jag att det är båda två, det är en visuell modell av en byggnad 

innehållandes information och man skapar ett arbetssätt kring denna visuella modell när 

man förvaltar information från den. 

 
 
6.2.2 Kalkyl i anbudsskedet 

 

Intervjustudien visade att företaget inte utvecklat användningen av BIM fullt ut i arbetssättet 

vid detta skede. Det har varit Bygg Öst 1 prioritering att utveckla detta skede. Resultatet av 

litteratur- och intervjustudien visar även att det finns mer att utveckla i tidigt skede för att 

kunna säkerställa kostnader. Det praktiska momentet var företagets interna projekt för att 

uppnå BIM vid detta skede.  Mallen M0 kommer att användas för modellering vid 

anbudsskede dels för att säkerställa kalkyler och följa förändringarna i senare projektering, 

men även för att kunna visualisera och diskutera kring objektet vid tidigt skede i 3D istället   för 

i 2D som man hittills gjort. Enligt tabell 3 i litteraturstudiens är en av utmaningarna med BIM 

brist på branschstandarder.  För att undvika detta är ett bra sätt att skapa egna standarder och 

mallar som Bygg Öst 1 har gjort med de olika modelleringsmallarna M0, M1,M2, M3 samt 

BIM-manualen. Genom att utveckla egna standarder och mallar elimineras bristen på 

standarder. Dessutom anpassas dessa standarder och mallar efter företagets vision samt 

affärsidé vilket är till fördel. 

I litteraturstudiens kapitel finns en graf som handlar om BIMs påverkan i byggprocessen. 

Grafen visar att möjligheten att göra förändringar avtar medan kostnaderna ökar ju längre 

man kommer i byggprocessens gång för ett projekt. Dessutom visar grafen hur det gynnas att 

ha BIM tidigt i processen jämförelse med traditionell 2D.  Från grafen kan man dra slutsatsen 

att om det finns goda resurser och verktyg som BIM vid tidigt skede kan man påverka mer.
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Från egen erfarenhet kan det handla om omplanering ute i produktion, ändringar i tekniska 

utföranden samt revisioner i bygghandlingarna i god tid vilket underlättar mer vidare i 

processen. 

Bygg Öst 1 arbete kring överlämnandet av modell från anbudsskedet till projekteringen 

medför att man arbetar med BIM tidigt i processen samtidigt som det kan ge en slags 

sammankoppling av skedena och obrutet informationsflöde. Resultatet av intervjustudien 

visar inget tydligt samband över erhållna resultatet och litteraturstudien vilket kan bero på 

att man är i utvecklingsfasen med implementeringen av BIM i arbetssättet. Intervjustudiens 

visar att det delvis strävas efter de resultat som grafen i litteraturstudien visar. 

Det praktiska arbetet gav dels uppfattning om hur Bygg Öst 1 vill arbeta med BIM i praktiken 

vid detta skede, men även hur det går och kan gå till när BIM ska implementeras i 

arbetssättet hos ett företag. Det resultaten medförde var förståelse för arbetet bakom 

implementeringen av BIM i arbetssättet. Det är viktigt att det är klart om vad man vill 

utveckla eftersom ämnesområdet BIM är brett och det finns mycket man kan göra. Det är 

även viktigt att ha förståelse för vart i byggprocessen man kan utveckla arbetet och sedan på 

lång sikt se vinningarna i helhet. 

Utmaningen med att arbeta med BIM i praktiken beror delvis på den mänskliga faktorn. 

Intervjustudien visar att arbetet med själva tekniken är på god nivå, det som kan bli en 

utmaning är samarbetet mellan projektorganisationen och aktörerna i ett projekt. När man ska 

implementera något nytt i en organisation kan det vara en utmaning att få folk att gå åt samma 

håll och ha samma mål gällande nya tekniker och arbetssätt. Det är betydande hur man sätter 

upp mål och strategier för att få arbetarna att känna att dem hänger med i utvecklingen och 

kan bidra. 

Genom att arbeta på detta sätt medförs en kvalitetssäkring av anbudet. Har man en modell 

att utgå från vid tidigt skede kan det dessutom utföras analyser på flera olika 

lösningsalternativ för att hitta det mest effektiva. Anbudsskedet sammanlänkas mer med 

projekteringen vilket medför att projektets grund blir mer säkerställt innan man går vidare i 

de andra skedena. Förutom det minskar informationsgapet i överlämnandet från anbud till 

projekteringen då man använder BIM. Det erhålls ett effektivare informationsflöde mellan de 

olika aktörerna dessutom blir det visuellt tydligare för involverade tidigt i p ro jekt et . 
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6.2.3 Visualisering 
 

Både teorin och empirin säger att det blir betydligt enklare att visualisera ett projekt i 3D än i 

2D. Det blir lättare om man använder 3D modeller för att få överblick om hur projektet ser ut 

och uppleva byggnaden samt miljön kring den. Om man uppför modeller i tidigt skede kan 

beställare och projektorganisationen få uppfattning om projektet och visuellt kunna uppleva 

hur allting förhåller sig till varandra och lära in projektet, vilket är till fördel. Som resultatet 

visar har företaget även arbetat med att utveckla arbetet med BIM för mer visualisering och 

3D modeller vid tidigt skede. Framöver kommer man kunna gå efter mallen M0 för att 

uppföra egna modeller. Detta kommer säkerställa kalkyler även öka visualisering och 

inlärning av projekt vid tidigt skede. 

 
 
6.2.4 Investering 3D-skrivare 

 

Intervjustudierna visar också att det förekommer att 3D modellerna skrivs ut i konkret 

format för att ge till beställare eller till projektorganisationen. Efter intervjuerna hos de olika 

företagen anses 3D skrivaren uPrint passa in bäst på Peabs krav. Uträkningen i 

resultatkapitlet visar att man tjänar på investeringen av 3D skrivaren uPrint Plus. Genom att 

investera i en skrivare istället för att köpa modeller från företag skulle pengarna som sparas 

på längre sikt ligga kring 8 773 787 kr med villkoren som nämndes i resultatkapitlet. Med 

skrivaren uPrint skulle pengarna som sparas på längre sikt ligga kring 6 673 184 kr med 

villkoren som nämndes i resultatkapitlet. 

Förutom att skriva ut byggnader till projektorganisationen kommer man kunna skriva ut 

bodar, kranar med mera, vilket gör att man kan planera med konkreta APD-planer istället för 

bara 2D ritningar. Genom att investera i en 3D skrivare kommer man troligtvis hitta fler sätt 

att nyttja tekniken då den tillåter utskrifter i valfri form och utseende. Resultatet fick mig att 

förstå att det är viktigt som företag att vara uppdaterad i teknikutvecklingen och vara 

nytänkande och intressanta för kunder, det är ett sätt att konkurrera med andra byggföretag. 

 
 
6.2.5 Projektering 

 

Vid projekteringen används mycket BIM och Bygg Öst 1 anser att de ligger bra till inom 

området. Därför har man istället arbetat med att utveckla BIM vid anbudsskedet och 

överlämningen av modellen därifrån till projekteringen. Litteraturstudien visar att branschen 

anser att för att uppnå fördelar som kan ges utifrån BIM krävs det arbetsinsats med modellen 

tidigt vid projekteringen, dessutom behövs utbildad och erfaren personal för att modellen ska 

bli bra. 
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Det fanns många liknelser mellan litteraturstudiens synvinkel på BIM vid projekteringen och 

det resultat som erhölls av intervjustudierna. Studierna var överens om att fördelarna som 

BIM vid projektering medför är ökad förståelse, effektivisering vid samordningsmöten och 

minskad tidsåtgång för produktion. 

Intervjustudien visar att man ser tillämpningen av BIM vid projekteringsskede har 

underlättat samordningar mellan samordnare och konsulter, men även konsulter emellan. I 

projekt Mall of Scandinavia ansluts status till objekten i modellen. Man kan se vilka objekt 

som uppdaterats från systemhandling till bygghandling. Informationen medför att man inte 

ska samgranska de byggnadsdelar som ännu inte är fastställda från projekteringen, vilket är 

ett sätt att minska tidsåtgången på. Ett viktigt skäl till att inte ha för långa byggnationstider 

är eftersom branschen är konjunkturberoende, man vill utföra projekten under goda 

ekonomiska tider. Genom att exempelvis tillämpa en BIM baserad konstruktion med 

prefabricering kan projektets varaktighet reduceras och därmed även produktionstiden. Med 

BIM upptäcks fel som kunnat uppstå på byggarbetsplatsen i tid och ger tidsvinster. 

På grund av projekt Mall of Scandinavias storlek tar det tid för projektörerna att framställa 

och justera respektive modeller då det är mycket information som ska matas in. Därför är det 

viktigt att projektörerna ritar mycket i sina respektive modeller innan de presenterar sina 

handlingar för resterande projektörer. Detta för att undvika att relevant information saknas. 

Även för att nyttja BIM vid projekteringen krävs det att alla medverkande lägger mycket 

arbetstid tidigt i projektet för att skapa en så komplett modell som möjligt. Detta bör utföras 

vid tidigt skede då förändringarna i ett projekt är större och billigare. Att ha en bra modell vid 

tidigt skede medför att kollisioner kan upptäckas och åtgärdas i tid till en mindre kostnad. 

Angående detta är teorin och empirin överens. 

 
Av intervjustudien framgick även att detta skede syftar till att använda 3D modellen bland 

annat för att säkerställa att man har huvudsaklig information för att vidare moment ska bli 

rätt. Arbetet med BIM vid detta skede menas inte att man utesluter 2D handlingar helt, utan 

den juridiska bärningen är oftast i 2D idag. Detta kan bero på att de olika aktörerna i ett 

projekt har olika erfarenheter när det kommer till 3D projektering. Tills dess att arbetssättet 

kan hanteras av många och tekniken felfri bör man inte förlita sig på att den ska hålla juridisk 

bärning. Det är viktigt att olika UE i byggprocessen hänger med och utvecklar sina arbetssätt 

med BIM för att vara företag som kan räknas med i framtiden. Regionen har som krav på UE 

att fullborda Nivå 1 (se figur 11). 
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6.2.6 Produktion 
 

Genom litteraturstudien erhölls förståelse om vad som kan göras vid produktionen med BIM. 

Faktan säger att BIM kan vara en stor tillgång för att koppla 3D modellen till en tidplan som 

visar produktionens alla moment och faser. Genom simuleringar kan man planera för bland 

annat materialupplag, kranar och andra hjälpmedel. Resultatet visar att BIM används mycket 

för att eliminera kollisioner, utföra håltagningar på prefabricerade byggnadsdelar samt för 

arbetsberedningar. 

Eftersom företagets prioritering har legat i byggprocessens tidiga skede och överlämnandet av 

anbud till projektering, finns idag få samband mellan litteraturstudien och praktiken 

angående BIM i produktionsskede. Att framöver använda BIM för inköp och logistik kan 

medföra effektivisering, men för implementering visar intervjustudierna att man måste 

arbeta steg för steg och vara så specifik som möjligt för att ha tydliga delmål och mål som ger 

effektivisering i lång sikt. Det är mycket arbete bakom utvecklingen och man bör göra det i 

rätt takt för att folk behöver tid för inlärning. 

Bygg Öst 1 vill framöver kunna använda BIM till att följa förändringar i projektet. Ändringar i 

modellen ska direkt vara kopplade och kunna ändra tidsplanen. Förutom det ska även 

hantverkarna få mer inblick i modellerna, genom att man presenterar cykler i en BIM 

programvara. På så sätt få de inblick hur projektet ska se ut samt i vilken ordning allt ska ske. 

Detta medför att alla i projektet har samma uppfattning och mål. 
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7 SLUTSATS 

 
Informationen som erhölls i litteraturstudien beskrivs svart på vitt, vilket kan medföra att 

man inte alltid kan relatera till eller föreställa sig allt som teorin säger om BIM praktiken. 

Det mest tydliga resultatet i studien var att BIM är ett stort begrepp och det är svårt att 

sammanfatta det under ett konkret begrepp. Det kan det finnas svårigheter för dem som inte 

är insatta i ämnet att förstå vad det verkligen är och hur man kan använda det i praktiken. I 

litteraturstudien beskrivs byggprocessen och arbetet med BIM inte så djupgående och det kan 

vara svårt att förstå alla detaljer bakom tekniken och dess användning i ett företag. 

Därför ville jag med denna rapport ge exempel på hur man kan använda BIM i praktiken vid 

olika skeden i byggprocessen. De olika resultat som erhållits är inte generaliserbara utan har 

skildrats ur Peab Region Bygg Öst 1 synvinkel och arbetssätt med BIM från anställda genom 

intervjustudier. 

Viktigaste slutsatsen som kan dras av studien idag är att BIM i praktiken kan användas inom 

olika områden. BIM inte ger solklara lösningar, solklara vinningar i pengaform och en felfri 

byggprocess, utan BIM är ett hjälpmedel för att säkerställa moment i byggprocessen. BIM 

tillåter reducering av eventuellt uppkommande fel i byggprocessen och tekniken medför 

möjligheter till att förbereda sig och säkerställa mer. På grund av att man kan testa en 

byggnad eller en anläggning med BIM innan produktionsstart tillåter det att man kan göra 

vinningar genom att spara tid och tid är pengar. 

 
Det är inte så enkelt som det kan uppfattas i teorin, det är också mycket arbete bakom 

implementering av tekniken i arbetssättet. Bygg Öst 1 arbetar med att utbilda anställda för att 

kunna hantera tekniken. På så sätt involveras fler och man kan utvecklas gemensamt istället 

för att anställa BIM experter som arbetar med endast BIM samt BIM strategier hela tiden och 

ser samma saker hela tiden. En annan fördel med att man utbildar tjänstemän är att alla har 

olika kunskaper och kan relatera till tekniken på olika sätt. Om man har en anställd som har 

kunskap om det traditionella arbetssättet i byggprocessen kan hen ha förståelse för vad som 

kan behövas effektiviseras med hjälp av BIM. Detta kan medföra att hen kan bidra med 

smarta lösningar för att effektivisera byggprocessen med BIM i praktiken. 

Genom att ha fått studera om ämnesområdet BIM, vara med och utföra praktiska moment 

samt intervjua anställda som använder BIM i deras arbetssätt har gett stor inblick och 

förståelse för ämnesområdet. Positiva, negativa, generella och specifika erfarenheter har 

medfört bredare perspektiv om BIM. Ordet BIM går inte att komprimera, det innebär så 

mycket mer än en 3D-modell med information om ett objekt. BIM är för mig ett arbetssätt 

som skapas i ett projekt med hjälp av projektets objekt och information som utgör en 3D-modell.
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Vartdera objekt  är en information med ett tillhörande arbetsmoment eller  arbetssätt. 

 
 

7.1 Förslag till vidare studier 
 
Examensarbetaren anser att en uppföljning av detta arbete mycket möjligt kan skrivas. 

Ämnesområdet är brett och det finns mycket att analysera och diskutera kring det. Sociala, 

psykologiska, hållbara, och internationella aspekter inom området kan studeras. Det kan vara 

nyttjande att utföra vidare undersökningar genom att studera och jämföra projekt som är 

utförda med traditionell byggprocess med projekt som haft BIM i arbetssättet. Förslagsvis 

kan grafen från litteraturstudien användas för att se om implementeringen av BIM vid tidigt 

skede i byggprocessen har medfört vinningar som grafen visar att man kan uppnå. Det kan 

vara intressant om man undersöka tydliga och konkreta vinster med BIM. Om man kan se 

tydliga resultat på att informationsflödet förbättras eller om det sker märkbara konkreta 

förändringar i tids- och ekonomiska vinningar. 
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Bilaga 1 

Intervjuplan för frågor kring BIM vid de olika skedena i byggprocessen 

1. KALKYL I ANBUDSSKEDE 

 

Inledande frågor 
 

 Yrkesområde

 Pågående projekt samt arbetsuppgifter

Frågeområden 
 

 Arbetssättet vid detta skede

 Arbetssätt med BIM vid detta skede

 Fördelar med BIM vid tidigt skede

 Hur BIM skulle kunna nyttjas mer vid detta skede

 Problem vid arbetssättet och kan BIM vara till hjälp för att reducera dessa

 Användningen av BIM framöver vid detta skede

2. VISUALISERING 

 

Inledande frågor 
 

 Yrkesområde

Frågeområden 
 

 Arbetssättet med BIM för visualisering

 Fördelar

 Vilka typer av problem reduceras

3. PROJEKTERING 

 

Inledande frågor 
 

 Yrkesområde

 Arbetsuppgifter på  respektive  pågående projekt

Frågeområden 
 

 Syn och tolkning av BIM

 Arbetssätt  med BIM på  respektive pågående projekt
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 3D-modellernas utseende

 Fördelar kring arbetssättet  med BIM på  respektive pågående projekt

 Problem  kring arbetssättet med BIM på  respektive pågående projekt

 Problem  som  kan uppstå på projekt,  kan BIM vara till hjälp för att reducera dessa

 Var ser  man vinningar när man använder BIM

 Hur BIM skulle kunna nyttjas mer på respektive pågående  projekt

 Användningen av BIM framöver vid detta skede

4. PRODUKTION 

 

Inledande frågor 
 

 Yrkesområde

 Arbetsuppgifter på  respektive  pågående projekt

Frågeområden 
 

 Syn och tolkning av BIM

 Arbetssätt  med BIM på  respektive pågående projekt

 3D-modellernas utseende

 Fördelar kring arbetssättet  med BIM på  respektive pågående projekt

 Problem  kring arbetssättet med BIM på  respektive pågående projekt

 Hur BIM skulle kunna nyttjas mer på respektive pågående  projekt

 Användningen av BIM framöver vid detta skede

5. GENERELLA FRÅGOR, BIM I PEAB 

 

Inledande frågor 
 

 Yrkesområde

Frågeområden 
 

 Syn och tolkning av BIM

 Strategier för implementering av BIM

 Utmaningar med implementering av BIM i en organisation



 

Bilaga 2 

Intervjuplan för frågor kring investering av 3D-skrivare 

Frågeområden 
 

 Hur fungerar en 3D skrivare? 

 Hur går processen från egen programvara till 3D  skrivaren? 

 Egenskaper hos olika 3D skrivare: 

o Mått 

o Vikt 

o Printhuvuden 

o Materialtyp utskrift 

o Byggplattform 

o Byggvolym 

o Pris 
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