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ABSTRACT  

The construction industry represents one of the largest and most important industries in 

Sweden with a large throughput per year. Problems often arise in construction projects which 

lead to unnecessary construction costs, material costs and waste of time. A solution to those 

problems can be BIM-Building Information Modeling. BIM is a collective concept of how 

information is created, stored and used in different stages using a BIM 3D-model. The infor-

mation should contain important data like height, volume, area, pressure etc. and be digital, 

measurable and available throughout the whole construction process.    

The purpose of this study is to explore how BIM can make the construction industry more 

efficient regarding construction costs and time and to obtain a comprehensive view of BIM 

concept and functions during the construction process.  

The theoretical part includes benefits and disadvantages of BIM during the project planning, 

production and management stages. The implementation part describes the background of 

several of the interviewed actors and the implementation of a BIM-model in the program 

Autodesk Revit. The results are mainly based on interviews of different actors from project 

planning, production and management stages, but also from a BIM-model of a simple com-

ponent. The interview result is a summary and reports the features and benefits of the use of 

BIM.  Former research in one residential shows that BIM perhaps give a saving in 5.15% of 

the costs. 

In conclusion BIM represents many advantages that will change and improve the construc-

tion process including time saving and less costs. BIM will be the leading approach in the 

construction industry with more education and better adapted software. 
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SAMMANFATTNING  

Byggbranschen utgör en av Sveriges största och viktigaste branscher med en stor omsättning 

per år. Under ett byggnadsprojekt inträffar problem som skapar onödiga byggkostnader och 

materialkostnader samt att tid slösas bort. En lösning på dessa problem kan vara BIM som 

står för byggnadsinformationsmodellering och på engelska kallas det för Building Informat-

ion Modeling. BIM är ett samlingsbegrepp för hur information skapas, lagras och används i 

olika skeden med hjälp av en BIM 3D-modell. Informationen ska innehålla viktiga data som 

höjd, volym, flöde, area, tryckfall och vara digital, mätbar och tillgänglig genom hela bygg-

processen och förvaltningsskedet.   

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur BIM kan göra byggindustrin effektivare med 

hänsyn till bland annat byggnadskostnader och tidsåtgång inom fastigheter. Examensarbetet 

ger en helhetsbild av vad BIM är för något samt hur BIM fungerar under hela byggprocessen.   

Den teoretiska delen beskriver vad BIM är, hur BIM fungerar i olika skeden samt vilka förde-

lar och nackdelar som användningen av BIM medför under projekterings-, produktions- och 

förvaltningsskedena. Den aktuella studien beskriver de intervjuade aktörernas bakgrund 

samt genomförandet av BIM-modellen med hjälp av programmet Autodesk Revit. Resultatet 

är främst baserat på intervjuer med olika aktörer från projekterings-, produktions- och för-

valtningsskedena, men resultat hämtas även från en BIM-modell av en enkel byggnadsdel 

samt från litteraturstudien. Intervjuresultaten är en sammanfattning och redovisar funktion-

erna och nyttan med användningen av BIM. Tidigare forskning på ett bostadsprojekt visar att 

BIM kan ge en besparing på 5,15 % av kostnaderna.   

Slutsatsen är att BIM har många fördelar som kommer att förändra och förbättra byggpro-

cessen med bl.a. tidsbesparing och mindre kostnader. Med mer utbildning och bättre anpas-

sade programvaror kommer BIM att bli det ledande arbetssättet inom byggindustrin. 
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BEGREPPSFÖRKLARING  

 Beskrivning 

BIM Building Information Modeling, på svenska heter det 
Byggnadsinformationsmodellering.  

2D Två dimensionell.  

3D Tre dimensionell.  

4D 3D-modell som kopplas ihop med det tidsmässiga.  

5D 3D-modell kopplad ihop med kostnadskalkyl och tids-
planering. 

CAD Computer Aided Design  

2D-CAD Två dimensionell Computer Aided Design, det tradit-
ionella 2D-CAD arbetssättet.  

3D-CAD Tredimensionell Computer Aided Design. 

BIM-Modell  Modell som skall innehålla viktig information som 
t.ex. area, flöde, material.  

CAD-manual  All CAD information mellan parter redovisas i manua-
len.  

ÄTA Ändrings- och tilläggsarbete. 

APD-plan Arbetsplatsdisposition. 

Byggnads 
livscykel 

En byggnad från att den byggs tills att den rivs.  

TKI Teknikinstallationer.   

ÄTA UE Ändrings- och tilläggsarbete för utförande entrepre-
nad. 
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1 INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

Byggsektorn är en av Sveriges största och viktigaste branscher. Under de senaste åren har 

byggindustrin omsatt över 500 miljarder kr per år. I dagens byggbransch är fel något som 

uppenbart uppstår under ett byggnadsprojekt och det gör att onödiga byggkostnader, materi-

alkostnader och tid slösas bort. Dolda fel är oftast värre och större än de synliga. Dolda fel-

kostnader är fel där kunskap om lösningar och mätmetoder saknas, medan synliga felkostna-

der är fel där det finns kunskap om mätmetoder och lösningar. Enligt Bäckman & Fredriks-

son (2008) upptäcktes det totalt 2879 fel i ett byggnadsprojekt som motsvarar en kostnad på 

7 250 000 kr att åtgärda felen. Flera fel uppstod i projektering, produktionsledning och ar-

betsutförande. Många av felen uppstod på grund av okunskap, slarv och otydliga beställning-

ar. Flera orsaker är leveransfel där leverantören levererar felaktiga produkter samt fel på 

handlingar som skickas vidare. Tidigare undersökningar på synliga och dolda fel under pro-

duktionen visar att felkostnaderna, kostnaderna för ändringar och tilläggsarbeten, besikt-

ningsanmärkningar samt stölder och olycksfall ligger på 6-11 % av byggkostnaderna som 

motsvarar ca 3,5 - 6,5 % av ett projekts totala produktionskostnader.  

 En lösning på nämnda problem kan vara BIM som står för byggnadsinformationsmodelle-

ring och på engelska kallas det för Building Information Modeling. BIM har med byggproces-

sen att göra och hanterar information som skapas under design och konstruktionsfas och 

används även i förvaltning. Under 2000-talet har BIM tolkats på många olika sätt som t.ex. 

en arbetsmetod, virtuell prototyp eller som en 3D- modell. BIM kan även vara digital, mät-

bar, innehållsrik och varaktig under hela processen. BIM anses vara en effektivare och mer 

pålitlig byggprocess vars fördelar kan minska ett projekts totala kostnader och tidsåtgång 

samt ger bättre kvalitet på bygget.   
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur BIM kan göra byggindustrin effektivare med 

hänsyn till bl.a. byggnadskostnader och tidsåtgång inom fastigheter. Examensarbetet ska ge 

en helhetsbild av vad BIM är för något samt hur BIM fungerar under hela byggprocessen.   

Målet med detta examensarbete är att med hjälp av litteraturstudier och intervjuer ta fram 

fakta som visar de olika möjligheter och hinder som användning av BIM under byggproces-

sen medför i jämförelse med det traditionella 2D-CAD arbetssättet. Examensarbetet innehål-

ler även en BIM-modell av en enkel byggnadsdel. 

1.3 Frågeställningar 

1. Vad har BIM för funktioner under byggprocessens olika skeden?  

2. Vad har BIM för nytta under byggprocessen?   

3. Vilka är skillnaderna med användning av BIM i jämförelse med det traditionella 2D-CAD 

arbetssättet? 

4. Hur går man till väga vid framställning av en BIM-modell? 

5. Vilka är för- och nackdelarna med en BIM-modell?  
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2 METOD 

Kapitlet beskriver de metoder som ligger till grund för utformningen av detta examensar-

bete. Här redovisas hur litteraturstudien har genomförts. Därefter redovisas en intervju-

studie med förklaring och förtydligande av hur intervjuerna genomförts. Till sist beskrivs 

BIM-modellens utformning.  

2.1 Litteraturstudie 

Examensarbetet bygger på en litteraturstudie där fakta bearbetades till en beskrivning av vad 

BIM är för något samt nyttor och nackdelar med BIM under hela byggprocessen. Litteratur-

studien bestod av sökningar via hemsidor på internet samt via Mälardalens Högskolans da-

tabaser. Studien omfattar tidigare forskning så som en forskningrapport och vetenskapliga 

rapporter. Med hjälp av litteraturstudien erhölls grundfakta som gav fördjupad kunskap 

inom ämnet. Faktainsamling från artiklar, litteratur, böcker samt tidigare publikationer lig-

ger till grund för utformningen av detta examensarbete där källorna har granskats väl.  

2.2 Intervjustudie 

Under examensrapportens gång genomfördes intervjuer som ett komplement till litteratur-

studien. Det finns 3 typer av strukturer vid kvalitativa intervjuer i form av ostrukturerad, 

strukturerad och semistrukturerad. Metoden för intervjuerna som användes för utformning 

av denna examensrapport är kvalitativ metod i form av semistrukturerad intervju med öppna 

frågor. Med öppna frågor menas att det inte behöver vara ett självklart svar utan att det kan 

vara tankar och synpunkter angående BIM under olika byggskeden. Intervjuerna utfördes av 

en flexibel karaktär eftersom det gav personerna en större frihet att svara på frågorna utifrån 

egna synpunkter och erfarenheter.  

En intervjuguide användes för att underlätta intervjuerna och består av relevanta frågor 

kring ämnet BIM och är utformade utifrån examensarbetets syfte och målformulering, se 

bilaga 1, 2, 3. Det intervjuade personerna var oberoende av varandra och arbetade dels på 

samma företag men även från andra företag och är personer som är insatta och sakkunniga i 

hur BIM används inom projektering, produktion och i förvaltningsskedet. Intervjuerna spe-

las in med hjälp av bandspelare för en mer korrekt bearbetning inför en vidare sammanställ-

ning av resultatet. Intervjuerna genomfördes från torsdag den 15 oktober till och med tisdag 

den 27 oktober. Tre av intervjuerna genomfördes på Structor AB i Eskilstuna som är specia-

lister på projekteringssidan. Ytterligare två intervjuer genomfördes på AQ Arkitekter i 

Eskilstuna inom projekteringsskedet. Tre telefonintervjuer genomfördes med aktörer från 

PEAB, NCC och Teknikinstallationer AB inom produktionsskedet samt två telefonintervjuer 

med aktörer från Tyréns och Meta inom förvaltningsskedet.  
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2.3 Byggnadsinformationsmodell 

I examensarbetet utfördes en BIM-modell av en enkel byggnadsdel. Denna BIM-modell kon-

struerades med hjälp av vägledning samt egna observationer på Structor Eskilstuna AB. 

Byggnaden består av ett tvåvåningshus, ytterväggen som redovisas består av tegel på träre-

gelstomme som är ventilerad och dränerad. För att skapa BIM-modellen användes program-

varan Autodesk Revit som specifikt och utvecklad programvara för BIM-användning. In-

formationen lagrades i en byggnadsmodells databas. Informationen sammanställdes och pre-

senterades som 2D och 3D vyer. Revit stödjer insatser på ett projekt så som konstruktion, 

dokumentation och design. Revit ger även möjligheten att automatiskt uppdatera ändringar i 

ett projekt. BIM-modellen bestå av ett objekt som t.ex. fönster, vägg, VA-ledning. Olika vyer 

skapades som t.ex. ritningar, tidsplaner, materiallistor och objektet delgavs med egenskaper 

som höjd, volym, area, tid och produktegenskaper. För en vidare förklaring av BIM-

modellens olika moment se kapitel 4.4 ”Byggnadsinformationsmodell med Autodesk Revit”.  
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3 TEORI 

I detta kapitel beskrivs teorin om vad BIM är för något. Kapitlet förklarar användningen 

av BIM under byggprocessen samt skillnaderna mellan BIM-användning i jämförelse med 

det traditionella 2D-CAD arbetssättet.  

3.1 Byggnadsinformationsmodellering (BIM) 

BIM är ett begrepp som har tolkats på många olika sätt under 2000-talet. Många diskussion-

er och funderingar kopplas oftast ihop med en 3D-modell. BIM står för byggnadsinformat-

ionsmodellering och på engelska heter den Building Information Modeling. Building Product 

Model var ett begrepp som infördes redan under 1970-talet men BIM fick sitt stora genom-

brott under 2000-talet då de stora CAD-leverantörerna Bentley Systems, Graphisoft och 

Autodesk började använda sig utav begreppet BIM. BIM ska innehålla information som 

skapas under design- och konstruktionsfasen men även under förvaltnings fasen och vara 

användbar genom hela byggnadens livscykel. 

En vidare förklaring om vad BIM är för något enligt forskningsexperten Jongeling (2008) är: 

En vidare definition av BIM är all information som genereras och förvaltas under en 
byggnads livscykel strukturerad och representerad med hjälp av (3D) objekt där objekt 
kan vara byggdelar, men även mer abstrakta objekt såsom utrymmen. BIM-
modellering är själva processen att generera och förvalta denna information. BIM-
verktyg är de IT-verktygen som används för att skapa och hantera informationen. BIM 
är alltså ingen teknik, men ett samlingsbegrepp på hur informationen skapas, lagras, 
används på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. (Jongeling, 2008, s. 7)   

Enligt entreprenadföretaget M. A Mortenson, i BIM Handbook Eastman, Teicholz, Sacks & 

Liston. (2008) ska BIM innehålla och vara: 

 Digital  

 3D 

 Mätbar  

 Omfattande  

 Tillgänglig   

 Användbar genom hela byggprocessen. 
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3.1.1 Vad som inte anses vara BIM 

BIM är ett begrepp som används och nämns på olika sätt hos olika aktörer. För att underlätta 

och enklare få en uppfattning om vad BIM är så kommer här en förklaring till vad som inte 

anses vara BIM enligt Eastman et al. (2008)    

 Modeller som är skapade i 3D som enbart används för grafiskt visualisering och som inte är ett 

specifikt objekt.   

 Modeller som inte har stöd av beteende, det är modeller som kan hantera ett objekt men som 

inte kan ändra objektens proportion med b.la (läng, bredd, höjd) samt objektens egenskaper.  

 Modeller som är ritade i 2D och som består av flera ritningar. Vid uppkomst av fel krävs det 

revidering på flera ritningar. 

 Modeller som gör ändringar i en vy men som inte automatiskt ändras i andra vyer, det leder 

till att fel blir svåra att upptäcka. 

  

BIM kan beskrivas som en 3D-modell som skall innehålla viktiga data som t.ex. höjd, volym, 

material, flöde, area, tryckfall och vara mätbar under hela byggnadsprocessen.  

3.1.2 BIM som 4D och 5D Modeller  

Inom BIM tillkommer det benämningar på ytterligare dimensioner så som 4D och 5D.  

4D-Modell – I en fyrdimensionell modell kopplas tiden ihop med en 3D-modell. Tidsplane-

ringen gör det möjligt för en byggprocess att planeras utifrån tidsåtgång. 

5D-modell – I en femdimensionell modell kopplas kostnadskalkyler och tidsplanering ihop 

med en 3D-modell som gör det möjlig att visualisera tidsplaneringen och kostnaden över 

tiden. (Jongeling, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. 2D, 3D, 4D, 5D BIM. (Vico Software, 2015)  
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3.1.3 BIM för beställaren, ägaren och entreprenören  

BIM ska främst underlätta samarbete mellan projektledarna och ge mindre fel under bygg-

nationen samt effektivare och pålitliga leveransprocess som minskar ett projekts tid och 

kostnader. Eastman et al. (2008, s. 93-94) hävdar att andra fördelar med BIM är:  

 Minska ett projekts tidsåtgång från godkännandet till slut med hjälp av en BIM-modell. 

BIM reducerar tiden för att producera bygghandlingar. De fel som minskas på byggarbets-

platsen leder till tidsvinst.   

 Korrekta kostnadsberäkningar, analys och mängder genom flera olika beräkningsprocesser 

som gör att en byggprocess sker snabbare med förbättrad kvalitet. BIM modellen ger exakta 

mängder. 

 Analys av funktionskraven, det sker löpande analys av byggnaden. BIM ska beakta vilka 

funktioner som är uppfyllda och varna ifall ett rum inte uppfyller funktionskraven.   

3.1.4 BIM för arkitekter och ingenjörer  

BIM som en digital modell av en byggnad skall innehålla relevant information under ett 

byggprojekt. Modellen ska visualisera design och funktionalitet, undvika kollision, analysera 

klimat och prestanda samt förutsäga kostnaden. Fördelen med en 3D BIM-modell är att in-

genjörer, arkitekter och byggkonstruktörer så effektivt som möjligt kan utbyta information 

för att enklare hitta lösningar som fungerar i verkligheten. Genom att simulera resultatet i ett 

tidigt skede går det att hitta felen och förbättra kostnaderna vilket leder till ett effektivare 

byggande. (Sweco, 2015) 

Visualisering med hjälp av en BIM-modell i ett tidigt skede är till stort nytta under projekte-

ringsprocessen. En vanlig 3D-modell ger enbart en ögonblicksbild av projekteringsprocessen, 

Jongeling (2008) hävdar att flera nackdelar med detta arbetssätt är: 

 Visualisering sker enbart en gång under ett projekt. Visualiseringen uppdateras inte eftersom 

den anses vara kostsam och kräver mycket tid.  

 Den visualisering som tas fram av andra aktörer är enbart tolkningar som inte speglar den ak-

tuella informationen.  

 I projekteringsprocessen kommer visualiseringen ett steg efter. Det krävs mycket tid för att 

samla in allt underlag för visualiseringen. 

 Mycket tid och resurser krävs för att visualisera all information från olika aktörer. Därför läggs 

fokus på det som är synligt vilket gör att visualiseringen inte blir komplett. 
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3.2 BIM i ett tidigt skede  

I ett tidigt skede kan byggherren vara mer informerad samtidigt som förståelsen mellan 

byggherren och projektören ökar med hjälp av en BIM 3D-modell. Modellen gör det möjligt 

att få bättre samarbete och kommunikation mellan parterna. Med modellen som underlag 

kan byggherren ta tidigare och snabbare beslut för ett effektivare byggande. Under det tidiga 

skedet kan schablonmässiga kalkyler tas fram som minskar de ekonomiska riskerna. Även 

miljö- och underhållsaspekter kan räknas in, vilket medför att kraven från kunderna kan 

uppfyllas på ett bättre och effektivare sätt. Detta leder till att slutprodukten stämmer överens 

med kundens kostnadskrav och krav på kvalitet och funktion. (Gustafsson, 2008) 

3.3 BIM under Projekteringsskedet  

En konkret handling skapas under projekteringsskedet som ska uppfylla byggherrens krav 

och önskemål enligt byggprogrammet. Bygghandlingar används som underlag för uppfö-

rande av byggnaden ska innehålla ritningar, beskrivningar och mängdförteckning av hela 

byggnaden, oftast i 2D-Cad modeller. Underlagen ligger till grund för produktionen och för-

valtningsskedet. Ritningarna redovisar projektet i form av sektioner, detaljer och våningsplan 

där aktörerna ansvarar för de olika delarna. Enligt Jongeling (2008) är nyttan av BIM för 

projekteringen följande:  

 För vissa arbetsmoment är tidsbesparingen upp till 50 % vilket gör processen effektivare.  

 Det uppnås högre kvalitet med modeller som underlag i en rationell process.  

 ”Mer output från projekteringsprocessen utöver 2D-ritningar” (Jongeling, 2008, s. 7).  

 ”Attraktiv och inspirerande process för medarbetare samt imageskapande mot kunder” 

(Jongeling, 2008, s. 7).   

2D-Cad projektering består av 2D-modeller som innehåller 2D-linjer, symboler och mått-

sättning från en Cad bibliotek. Utifrån 2D-modeller samlas beskrivningar som beskriver ett 

projekt. Olika beräkningar och beskrivningar produceras manuellt t.ex. olika typer av dörrar 

räknas för hand som leder till att underlagen som produceras inte alltid stämmer överens. 

Vid revidering måste beskrivningar av materielmängder och listor uppdateras, vilket gör att 

fel lätt uppkommer och dessutom är revidering tidskrävande.   

Med BIM-projektering ska underlagen som tas fram utgå från en 3D-modell. Modellen ska 

bestå av ett objekt som ska vara strukturerat och innehålla viktig fakta som t.ex. höjd, area, 

material, flöde och visa vad objektet är för något samt objektets läge. Information och fakta 

ska vara tillgängliga genom hela byggprocessen och kunna regleras. Vid revidering ska un-

derlagen ändras automatiskt då de är kopplade till 3D-modellen. Det innebär att 2D och 3D-

visualisering av objekten korrigeras automatiskt i de olika planerna vilket gör att skalorna 

blir korrekta. Med BIM är det möjligt att framställa materiallistor och beskrivningar. Risken 

för att bygghandlingar blir fel minskas eftersom underlagen hör ihop med samma objekt, 

vilket ökar kvaliteten. Dessutom kan alla partner komma åt samma information som finns i 

3D-objekten. (Jongeling, 2008)  
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Designskede  

Enligt Gustafsson (2008) är flera fördelar med en 3D-modell i jämförelse med 2D-ritnignar. 

följande: 

 Det är enklare att samordna och koordinera i en 3D-modell. 

 Kritiska snitt kan enkelt korrigeras och märkas ut. 

 Bättre och mer pålitliga kalkyler tas fram som kan revideras och uppdateras på ett snabbare 

sätt.  

 En 3D-modell minskar risken för att fusk förekommer i jämförelse med 2D-CAD. 

 Tiden för byggandet minskar. 

 En 3D-modell leder till att färre fel förekommer på arbetsplatsen.  

 Med återanvändning av systemlösningar underlättas arbete vid ett nytt projekt.   

3.3.1 Nyttan av BIM för samordningen  

Samordning är viktig för att allt samarbete mellan olika parter under byggprocessen ska fun-

gera. Hyresgästanpassning och inköpsprocessen påverkas av samordningsprocessen. Rogier 

Jongeling (2008) hävdar att nyttan av BIM för samordningen är:  

 Under samordningsprocessen kan flera aktörer vara delaktiga vilket leder till ett tydligare un-

derlag.  

 En roligare och trevligare samgranskningsprocess. 

 ”Kvaliteten av samgranskningen blir bättre med omkring 50 % färre fel mellan olika disci-

pliner” (Jongeling, 2008, s. 16).  

 Kortare revideringstider där alla aktörer har ökad förståelse för uppgifterna.  

 Fel i projekteringen märks tydligt och direkt.  

 En mer integrerad process i jämförelse med användning av 2D.  

 Samordningsprocessen i 3D är betydligt snabbare än 2D-samordningen.  

 

2D-ritningar och beskrivningar är de vanligaste rutinerna vid traditionellt projekteringsskede 

idag. Ritningar är specifika för vissa delar av ett projekt samtidigt som det krävs flera ritning-

ar för att få fram en komplett vy. För att aktörerna ska han en helhetsbild av projektet kan det 

behövas upp till 6-ritningar, vilket kan leda till att kvaliteten på samordningen blir låg och att 

flera frågor som skulle vara lösta vid projekteringen måste lösas under produktionen.  

För att undvika nämnda problem vid samordning med traditionell projektering går det att 

använda sig av 3D-modeller som underlag. Samordningsverktyg som ger möjligheten att 

samla ihop ett specifikt BIM-verktyg som är baserat för navigering och teknologi kommer 

från dataspelbranschen. Verktygen är tillgängliga för flera aktörer under projektet. Det un-

derlättar arbetet för projekteringsledaren som enkelt kan granska projekteringen med 3D-

samgranskningsmodeller. Fel i system kan upptäckas och åtgärdas och dessutom kan sam-

ordningsmodeller uppdateras automatiskt.  Kvaliteten på samordningen ökar och processen 

blir bekvämare och kanske roligare. Resultatet av samordning med BIM-projektering är att 

den blir effektivare och att revideringstiden blir kortare.  
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3.3.2 Nyttan av BIM för analys/kalkyl 

Kalkyler och analyser är något som sker med jämna mellanrum under projekteringsproces-

sen för att hålla projektet enligt tidsplan, leveransplan, budget mm. Kostnadskalkyl och kli-

matanalys bygger på information och mängder från olika byggdelar. Ytor och material räknas 

för hand med 2D-ritningar. Nackdelar med att räkna för hand är att det oftast sker felberäk-

ning av mängder. Det är tidskrävande att ta fram kostnadskalkyler och analyser som dessu-

tom inte är korrekta. En annan viktigt aspekt med detta arbetssätt är att det är höga kostna-

der vid genomförande av kalkyler och analyser och därför hävdar Jongeling (2008) att nyttan 

med BIM för kalkyl/analys är:  

 Bättre kvalitet på slutprodukten med exaktare analyser. 

 Tiden för mängdavtagning minskar med ca 50 %. 

 Eftersom analyser med BIM är snabbare och effektivare så görs det fler analyser i jämförelse 

med 2D-projektering.  

 Mer exakta värden på mängdavtagningsprocessen vilket leder till exaktare inköpsunderlag.  

 Arbetsmetoden med BIM-projektering blir roligare.  

 

Med en BIM-modell kan kalkyler och analyser utföras som genererar rätta mängder vilket 

leder till en förbättrad kvalitet i mängdavtagningsprocessen. Samtidigt minskar tiden för 

mängdavtagning eftersom BIM innehåller exakt information som är definierad och finns med 

genom hela processen.  

3.3.3 Fler fördelar med BIM i projekteringsskedet   

Nedanstående tabell enligt Jongelin (2008) visar skillnaden i tid och kvalitet för att ta fram 

ett underlag i jämförelse med BIM och 2D-CAD. Tabellen är grundad på intervjuer med tek-

nikkonsulter och arkitekter. 

Tabell 1. Jämförelse mellan 2D-Cad och BIM i tid och kvalitet på att producera underlag (Jongeling, 

2008)  

2D-ritningar  Skillnad i tid  Kvalitet  
System och bygglovshandlingar  

A 
K 

 
0-20 % oförändrad/minskning  
0-10 % oförändrad/minskning 

 
Högre 
Högre 

Bygghandlingar  
A 
K – plan/sektion  
K - tillverkning  
VVS 
EL 

  
30-50 % Minskning 
10-20 % Minskning 
30-40 % Minskning 
20-30 % Minskning 
0-20 % oförändrad/minskning 

 
Mycket högre  
Mycket högre 
Mycket högre 
Mycket högre 
Högre 

Beskrivning, rapporter och 
materielmängder 

 
 
50-70 % Minskning 
50-70 % Minskning 
50-70 % Minskning 
30-40 % Minskning 

 
 
Mycket högre 
Mycket högre 
Mycket högre 
Högre 

A 
K 
VVS 
EL 
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Följande figur enligt Jongeling (2008) visar ett schema över den totala arbetsbelastningen 

vid projektering i jämförelse med 2D-Cad och BIM verktyg. 

 

Figur 2. Skillnaden i arbetsbelastning för projektering med 2D-Cad verktyg i jämförelse med BIM. 

(Jongeling, 2008)  

Nedanstående tabell enligt Jongeling (2008) visar besparingen av BIM-tillämpningar för ett 

bostadsprojekt i ett flerfamiljehus med byggkostnad plus moms på 127 000 TSEK, kostnader 

för totalentreprenad 115 000 TSEK och kostnader för projektutveckling 125 40 TSEK. 

Tabell 2. Besparing av BIM-tillämpningar under projektutvecklingsfasen. (Jongeling, 2008) 

Projektutveckling  Kostnad utan 
BIM (kr) 

Kostnad med 
BIM (kr) 

Besparing  
(kr)  

Besparing % 

Projektering SH (total 
10 % av PU) 
Arkitekt 
Konstruktion 
VVS-konsult   
EL-konsult 
Försäljning: visualisering  
Kalkyl & Mängdning  
Övriga byggherrekostna-
der  

 
 
660 000 
200 000 
200 000 
140 000 
250 000 
50 000 
11 040 000 
 

 
 
528 000 
170 000 
170 000 
119 000 
175 000 
 35 000 
 

 
 
132 000 
30 000 
30 000 
21 000 
75 000 
15 000 
  

 
 
20 % av projekteringsinsats  
15 % av projekteringsinsats 
15 % av projekteringsinsats 
15 % av projekteringsinsats 
30 % lägre kostnad 
30 % av tid för mängdning 
 

Total PU 12 540 000 12 237 000 303 000 Total besparing på 2,42 % 
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3.4 BIM under produktionsskedet 

Det är underlagen från projekteringen som ligger till grund för byggproduktionen. Under 

produktionen samarbetar flera parter för att uppnå beställarens krav om kvalitet, tid och 

budget. Enligt det traditionella arbetssättet består produktionen av skisser, olika gantt-

scheman, prognoser, 2D-ritningar. Underlaget i produktionsskedet måste koordineras och 

integreras, oftast håller projektering och produktion på samtidigt vilket gör arbetet betydligt 

svårare. Fel som uppstår på grund av brister i samordning måste lösas direkt på arbetsplat-

sen vilket medför extra kostnader för ändringarna och fel i utförande. Enligt intervjuer från 

Jongeling, (2008) ligger produktionskostnader för ändrings- och tilläggsarbete (ÄTA) för ett 

bostadsprojekt på 5-7 % och i kontorsprojekt är kostnaderna 8-10 %.  

För att minska de problem som uppstår under byggproduktionen går det att använda sig utav 

BIM-projektering. Enligt Jongeling, (2008) är nyttan av BIM för produktionen följande:  

 Enklare och snabbare kommunikation mellan aktörer på arbetsplatsen.  

 Tiden som går åt för att lösa konflikter vid fel i underlaget minskar med 90 %. 

 Kostnader för installationsentreprenaden vid ändrings- och tilläggsarbeten halveras.  

 Underlag från projekteringen är oftast mycket tydligare med bättre kvalitet.  

 

Med BIM-projektering kan underlag för planering och produktionsstyrning användas i form 

av 3D, 4D och 5D modeller.  

 4D-Modell – I en fyrdimensionell modell kopplas det tidsmässiga ihop med en 3D-modell. 

Tidsplaneringen gör det möjligt för en byggprocess att planeras utifrån tiden.    

 5D-modell – I en femdimensionell modell kopplas kostnadskalkyler och tidsplanering ihop 

med en 3D-modell som gör att det finns möjlighet att visualisera tidsplaneringen och kostna-

derna över tiden.  

 

Med 3D och 4D-modeller kan en fråga som dyker upp åtgärdas enkelt samtidigt som kvali-

teten är högre vilket medför bättre kommunikation mellan aktörer på byggarbetsplatsen. 

Besparingen på kostnader från ÄTA för installationsentreprenaden minskar till nästan hälf-

ten. Genom att skapa en 4D-modell kan platschefen bygga ett projekt virtuellt innan produkt-

ionsstarten. Detta leder till att planeringen av produktionen kan ske enligt planerna och att 

konflikter som uppstår på grund av fel i underlaget kan minska kostnaderna med en faktor 

10. 
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3.4.1 Fler fördelar med BIM i produktionen  

Med 3D-modellen kan visualiseringen och samgranskningen ske mellan olika discipliner vara 

en tillgång för bättre förståelse mellan parter eftersom det skapas en helhetssyn av projektet 

som underlättar monteringsarbetet samtidigt kan bidra till bekvämare arbetsmiljö. Fler för-

delar med BIM i produktionen enligt Shamloo & Mobaraki (2011), examensarbete-BIM för-

ändrar produktionen, är: 

 Mängdförteckning. 

 Inköpsplanering.  

 Logistik. 

 Prefabricering.  

 Leverantörer inblandas i tidigt skede.  

 Arbetsberedning.  

 APD-plan.  

 Utsättning.  

 Materialspecifikationer.  

 

Nedanstående tabell enligt Jongeling (2008) visar besparingen av BIM-tillämpningar för ett 

bostadsprojekt i ett flerfamiljehus med byggkostnad plus moms på 127 000 TSEK, kostnader 

för totalentreprenad 115 000 TSEK och kostnader för projektutveckling 125 40 TSEK. 

Tabell 3. Besparing av BIM-tillämpningar för entreprenadkostnader. (Jongeling, 2008) 

Totalentreprenad Kostnad utan 
BIM (kr) 

Kostnad med 
BIM (kr) 

Besparing  
(kr)  

Besparing % 

Projektering BH  
Arkitekt (2 % av TE) 
Konstruktion (1 % av TE)  
VVS (10 % av UE VVS)   
EL (10 % AV UE EL) 
Kalkyl & Mängdning  
UE VVS 
UE EL 
UE målning & kompl. 
UE blandade  
UE mark 
Byggnadsmaterial: bas  
Varor: sammansatta  
Arbetskostnader  
Tjänstemän & gemens. 
Etablering, mm 
Admin + Vinst + Risk  

 
  2 300 000 
   1 150 000 
   1 000 000 
      800 000 
       100 000 
10 000 000 
  8 000 000 
  2 500 000 
12 850 000 
11 500 000 
 9 000 000 
16 000 000 
10 000 000 
  6 000 000 
10 000 000 
13 800 000 

 
  1 610 000 
  1 035 000 
    800 000 
     119 000 
      70 000 
9 000 000  
7 200 000 
 
 
 
 
15 200 000 
 9 000 000 

 
  690 000 
   115 000 
  200 000 
    80 000 
    30 000 
1 000 000 
   800 000 
 
 
 
 
   800 000 
1 000 000 
 

 
30 % av projekteringsinsats  
10 % av projekteringsinsats 
20 % av projekteringsinsats 
10 % av projekteringsinsats 
30 % av tid för mängdning   
10 % pga. exaktare underlag 
10 % pga. exaktare underlag 
 
 
 
 
5 % pga. exaktare underlag 
10 % produktivitetsökning 

Anbud TE 115 000 000 110 285 000 4 715 000  
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Tabell 4. Visar den totala besparingen inklusive minskning av merkostnader. (Jongeling, 2008) 

Totalentreprenad –  
Extra  

Kostnad utan 
BIM (kr) 

Kostnad med 
BIM (kr) 

Besparing  Besparing %  

ÄTA UE installation (7 %) 
ÄTA UE målning (10 %) 
Material bas: spill (5 %)  
Extra arbete Entr. (5 %) 

1 260 000 
   250 000 
   450 000  
   500 000 

540 000 
125 000 
270 000 
500 000 

    720 000 
   125 000 
   180 000 
   500 000 

Minskning Äta till 3 % 
Minskning Äta till 5 % 
Minskning Äta till 3 % 
Minskning Äta till 0 % 

  1 525 000 Minskning av mer-
kostnader 

Totalt (TE+TE extra) 115 000 000 108 760 000 6 240 000  Total besparing på 
5,43 % 
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3.5 BIM i förvaltningsskedet  

Förvaltningsprocessen startar då det färdiga huset/byggnaden lämnas över till beställaren. 

Huset tas i bruk och ska anpassas och uppfylla ägarnas/hyresgästernas krav under en bygg-

nads livscykel med bl.a. drift och underhåll. Under förvaltning är areor av stort betydelse 

eftersom areahantering hela tiden finns med under en byggnads livscykel. Exempel på area-

hantering kan vara genomförande och planering av drift och underhåll, arbetsplatshantering 

och flytthantering samt placering och användning av ytor mm. Idag hanteras areor på ett 

traditionellt sätt med 2D-ritningar. Ritningsfilerna kopplas samman med förvaltarens affärs-

system som gör att systemet inte är objektorienterat och saknar tekniskt specifikt innehåll, 

något som leder till att förvaltaren måste samordna för att skapa en helhets bild av huset. 

Informationen uppdateras inte vid ombyggnationer och detta leder till att kvaliteten försäm-

ras vilket i sin tur leder till att informationen måste samlas in på nytt. För att minimera 

ovanstående problem under förvaltningsskedet hävdar Jongeling, (2008) att nyttan med 

BIM för hantering av areor är: 

 Mindre missförstånd då presentationen av information är tydligare.  

 Mindre tid på nya sökningar eftersom det är enklare att söka och få fram korrekt information.  

 Kvaliteten förbättras i arbetsprocesserna då informationen är av högre och bättre kvalitet.  

 Integrationen och sambandet av informationen förbättras.  

 

Ett objekt-orienterat system från BIM ger möjligheten att få med informationen från projek-

teringen och produktionen till förvaltningsskedet. Sökningar blir effektivare med den objekt-

orienterade modellen. Behovet att anställa en arkitekt eller teknikkonsult för att få fram en 

viss information har minskat då all information i en objekt-orienterad modell finns sparad i 

samma databas. Möjligheten att själv definiera och presentera informationen i antingen 2D 

eller 3D. Med BIM kan flera användare få tillgång till en och samma information vilket gör 

arbetsprocesserna smidigare samtidigt som kvaliteten ökar.    

3.5.1 Fler fördelar med BIM i Förvaltningsskedet  

Andersson & Jonsson (2013) hävdar att det finns fler fördelar med användning av BIM i för-

valtningen:  

 Enligt en fallstudie jämförs det traditionella arbetssättet med BIM-användning genom att 

fylla i en förvaltnings databaser med information som sedan visar att tidsbesparingen med 

BIM- användning är 98 %.  

 Bättre visualisering, både brukaren och förvaltaren kan använda modellen för en snabbare 

och effektivare utvärdering vid t.ex. ombyggnad. 

 Förenklad lokalisering av utrymmen och objekt. 

 Analys av den förväntade energiförbrukningen. 

 Analys av dagljusförhållanden. 



16 

 

Nedanstående tabell enligt Rogier Jongelins forskningsrapport BIM istället för 2D-Cad i 

byggprojekt visar besparingen utifrån en byggnads livscykelkostnader på 2400 MSEK och 

byggkostnader på 127 MSEK.  

Tabell 5. Visar besparingen av livscykelkostnader med 1 % och 5 % besparing. (Jongeling, 2008) 

Byggnadskostnad  Livscykelkostnader  Besparing  
  %                      Total % Total 

(MSEK) 
Energi 
(MJ) 

Övrigt 
(MSEK) 

% Total 
(MSEK) 

% Energi 
(MJ) 

% Övrigt 
(MSEK)  

5 127 95 2413 1207 1207 1 24,13 1 12,07 1 12,07 
5 127 95 2413 1207 1207 5 120,65 5 60,33 5 60,33 

10 127 90 1143 572 572 1 11,43 1 5,72 1 5,72 
10 127 90 1143 572 572 5 57,15 5 28,58 5 28,58 
20 127 80 508 254 254 1 5,08 1 2,54 1 2,54 
20 127 80 508 254 254 5 25,40 5 12,70 5 12,70 

 

3.6 Nackdelar med användningen av BIM  

Att BIM användningen inte är fullt utvecklad beror på att det råder viss förvirring om vad 

BIM egentligen är samt en osäkerhet på hur metoden används. Enligt intervjuer från 

Jongeling (2008) är nackdelarna följande:  

 I produktionen har inte en BIM-modell lyckats användas fullt ut på grund av olämpliga pro-

gramvaror och bristande hårdvaror.  

 Missförstånd mellan aktörer och kunder då kunderna inte känner till nyttan med användning 

av BIM-projektering. 

 Problem vid överföring från ett BIM-verktyg till ett annat, en osäkerhet om all information föl-

jer med eller är korrekt.  

 Enligt en förvaltares synpunkt finns det möjlighet att importera ett objekt-orienterat system 

men att det krävs extra arbete att arbeta om informationen från projektering till förvaltning ef-

tersom den inte är exakt definierad.  

 

Fler nackdelar enligt Alsterbo & Törnberg (2012) är:  

 Utbildning krävs för användning av BIM-programvaror.  

 Det krävs höga investeringskostnader. 

 Vinster ur det ekonomiska perspektivet är inte direkta.  

 Omvandling av förvaltningsritningar till BIM är både kostnadskrävande och tidskrävande. 

 Det krävs hållbara programvaror, det finns osäkerhet om programvarorna är hållbara under 

en längre tid.   
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4 BESKRIVNING AV DEN AKTUELLA STUDIEN   

Detta kapitel beskriver de intervjuade aktörernas bakgrund från projekterings-, produkt-

ions- och förvaltningsskedet. Vidare presenteras genomförandet vid framtagning av en 

BIM-modell.  

4.1 Beskrivning av aktörerna från projekteringsskedet  

Structor Eskilstuna AB 

Intervjuer med konstruktörer har genomförts på Structor Eskilstuna AB med personer inom 

ramen för BIM i projekteringsskedet, intervjupersonernas bakgrund är följande: 

Andreas Hedin studerade på byggnadsingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola Väs-

terås och är utbildad konstruktör. Han har tidigare arbetat på Ramböll i Örebro och sedan 

2008 jobbar han på Structor Eskilstuna AB. Hedins huvudsakliga ansvarsområde är inom 

ramen för den tekniska delen med bl.a. Autodesk Revit, Auto CAD och BIM och han har som 

arbetsuppgift att projektera.  

Ann-Kathrine Wernersson är utbildad högskolebyggnadsingenjör och jobbar sedan tre år 

tillbaka som konstruktör hos Structor Eskilstuna AB. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter 

är beräkningar samt ritningar på Autodesk Revit. Hon har tidigare erfarenhet av BIM då hon 

var handläggare för projektet Embryot 1, en bebyggelse med studentbostäder i Flemingsberg.  

Mats Hagman har tidigare studerat på Rinmangymnasiet på en teknisk utbildning och har 

sedan år 1989 arbetat som konstruktör. Sedan början av 2000-talet har han arbetat på 

Structor Eskilstuna AB där han är uppdragsledare, handläggare och ansvarar för det tekniska 

med bland annat BIM, Revit samt server och drift.  

AQ Arkitekter Eskilstuna  

Intervjuer genomfördes på AQ Arkitekter Eskilstuna med personer inom ramen för BIM i 

projekteringsskedet. Intervjupersonernas bakgrund är följande: 

David Richloow studerade på Mälardalens högskola mellan år 2004-2007  på byggnadsin-

genjörsprogrammet och är utbildad konstruktör. Han har tidigare arbetserfarenhet från AB 

Strängbetong och jobbar sedan år 2006 på AQ Arkitekter i Eskilstuna. Hans huvudsakliga 

arbetsuppgifter är att projektera och producera handlingar och han har ansvar för handlägg-

ning av projektering samt är BIM-samordnare och arbetar med dataprogram som Autodesk 

Revit och Navisworks.  

Jimmie Erlingson är utbildad byggnadsingenjör och studerade vid Mälardalens högskola 

åren 2007-2010. Han har tidigare två års arbetserfarenhet vid NTI CADcenter och var ut-

bildningslärare för programvaran Autodesk Revit som han även utvecklade. Sedan tre år till 

baka arbetar han på AQ Arkitekter i Eskilstuna där han har som ansvarsområde att ta fram 

bygghandlingar och samt att projektera och ta fram ritningar.  
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4.2 Beskrivning av aktörer från produktionsskedet  

Telefonintervjuer genomfördes med sakkunniga personer inom ramen för BIM i produkt-

ions-skedet från PEAB i Göteborg, Teknikinstallationer AB Umeå och NCC i Stockholm. In-

tervjupersonernas bakgrund är följande: 

PEAB-Nordens samhällsbyggare  

Max Bergström är utbildad civilingenjör inom väg och vatten på Chalmers tekniska högskola 

i Göteborg. Han har tidigare 5 års arbetserfarenhet från Skanska och arbetar i dagsläget på 

PEAB i Göteborg sedan år 2011. Bergström ansvarar för BIM-frågor för affärsområde bygg på 

PEAB där hans huvudsakliga arbetsuppgifter är implementering av BIM, vilket handlar om 

att skapa så bra förutsättningar som möjligt i olika byggskeden.  

Teknikinstallationer AB  

Ensari Turan studerade på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och är utbildad bygg-

nadsingenjör. Han har sedan ett år tillbaka arbetat på Teknikinstallationer AB som produkt-

ionsingenjör och har uppföljning av tidsplan samt BIM i produktionen som huvudsakliga 

arbetsuppgifter.  

NCC  

Björn Beskow studerade på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och är utbildad civilin-

genjör inom samhällsbyggnad. Han har arbetat sedan år 2011 som projekteringsledare och 

tagit hand om utvecklingsgrupper. Idag arbetar han på NCC i Stockholm och ansvarar för 

BIM-varor.  

4.3 Beskrivning av aktörer från förvaltningsskedet  

Telefonintervjuer genomfördes med sakkunniga personer inom ramen för BIM i förvalt-

ningsskedet från Tyréns och Meta i Stockholm. Intervjupersonernas bakgrund är följande: 

Tyréns 

Per Bjalnes är utbildad gymnasieekonom och gymnasieingenjör. Han har 26 år av arbetserfa-

renhet inom förvaltning. Idag arbetar han på Tyréns och ansvarar för BIM och IOT-strategi. 

Bjalnes huvudsakliga arbetsuppgifter är att hitta strukturer inom BIM samt att föra in in-

formationen.  

Meta  

Lars Lidén studerade på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och är utbildad civilin-

genjör inom el och vatten. Han har tidigare arbetserfarenhet som projektör och konstruktör i 

WSP fram till år 1998 och har även arbetat på Specialfastigheter som teknisk 

chef/utvecklingschef. Idag arbetar Lidén på Meta där hans ansvarsområde är verksamhetsut-

veckling och han arbetar med strategier för BIM- och informationshantering i förvaltning och 

projekt.  
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4.4 Byggnadsinformationsmodell med Autodesk Revit   

BIM ger möjligheten att hantera och skapa information i ett byggnadsprojekt. Informationen 

lagras i en byggnadsmodells databas. Programvaran Revit är specifikt utvecklad för BIM. 

Informationen sammanställs och presenteras som 2D och 3D vyer. I traditionell 2D-CAD 

presenteras designens geometri i olika ritningar som elevationer, planer, sektioner och är 

oberoende av varandra. Med BIM presenteras design med olika intelligenta element och ob-

jekt som fönster, väggar, vyer mm. och har parametriska egenskaper. Revit stödjer insatser 

på ett projekt så som konstruktion, dokumentation och design. Revit ger även möjligheteten 

att automatiskt uppdatera ändringar i ett projekt. 

Byggnadsinformationsmodellen ska innehålla och bestå av: 

 Ett objekt ex. fönster, vägg, VA-ledning mm.  

 Olika vyer skapas t.ex. ritningar, tidsplaner, materiallistor, rumsytor.  

 Objektet kläs med egenskaper ex. höjd, volym, area, tid, produktegenskaper. 

 

Byggnaden är ett tvåvåningshus, ytterväggen som presenteras består av tegel på en träre-

gelstomme som är dränerad och ventilerad. 

 

Figur 3. Ventilerad och dränerad yttervägg - Tegel på träregelstomme.(Autodesk Revit, 2015)  
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Yttervägg på Autodesk Revit  

Programmet ger möjligheten att visa olika vyer från en färdig byggnad. Följande figur visar 

en 3D-vy av byggnaden.  

 

Figur 4. En 3D-vy av byggnaden, det markerade området är ytterväggen. (Autodesk Revit, 2015) 

Vid uppbyggnad av modellen går det att ställa in vilken sorts material som ska ingå i mo-

dellen. Ändringar kan göras när som helst och uppdateras automatiskt i hela projektet.  

 

Figur 5. Ingående material på ytterväggen. (Autodesk Revit, 2015)  
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Vidare finns det en flik som heter Schedules/Quantities som ger möjligheten att granska 

olika ritningar, vyer, dörrar mm. Det går att skapa ritningsförteckning, rumsförteckning, och 

väggförteckning för byggnaden. Programmet ger möjligheten att få ut olika information som 

längd, area samt att lägga in olika information som t.ex. brandteknisk klass som sedan finns 

med i hela projektet. 

   

Figur 6. Väggförteckning över ytterväggen och innerväggen. (Autodesk Revit, 2015) 

Ytterligare går det att gå in på fliken View och trycka på kommandot Schedule och skapa en 

Material Takeoff som visar allt ingående material för hela byggnaden och exakta areor för 

materialen.   

 

Figur 7. Ingående material för inne- och ytterväggar med materialareor. (Autodesk Revit, 2015)  
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I BIM-modellen går det att sätta ut olika kostnader för materialen. Edit Type  Edit  

Material  Material Browser och där sätter man in kostnaderna för materialet manuellt.  

 

Figur 8. Kostnad (kr/m2) för tegel/m2. (Autodesk Revit, 2015)  
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I fliken View går det återigen trycka på kommandot Schedule och skapa en Material Takeoff 

som visar allt ingående material för hela byggnaden, exakta areor för materialen, materialpris 

(pris/m2) samt den totala kostnaden för materialen.  

 

Figur 9. Materialkostnader & totala kostnader för materialen.(Autodesk Revit, 2015) 
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Genom att trycka på ett material så visas den på 3D-vyn. Det går att se material, areor och 

kostnader för en specifik byggnadsdel.  

 

Figur 10. Markerade material som visas på 3D-modellen. (Autodesk Revit, 2015) 
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5 RESULTAT 

5.1 Intervjuresultaten 

Tabell 6-11 visar intervjuresultaten och teoriresultaten från projekterings-, produktions- och 

förvaltningsskedet. Resultaten är en sammanställning för respektive fråga från olika aktörer 

samt från teorikapitlet. För fullständiga intervjuer se Bilagorna 4-13. 

Tabell 6. Innebörden av BIM i det olika skeden. 

BIM i olika skedena är: 

Projektering 
BIM innebär att projektera i en 3D-modell. I en BIM-modell ska all information samlas in 
som sedan ska kunna användas i produktionen och förvaltningen. BIM ska ge en klarare bild 
av ett projekt i jämförelse med det traditionella 2D-CAD arbetssättet och det ska vara möj-
ligt att få ut mängder och kostnader samt att minimera fel.  

Produktion 
BIM är ett arbetssätt där information används med hjälp av en BIM 3D-modell ute i pro-
duktionen. Modellen ska vara tillgänglig för hela byggprocessen och den ska förenkla visua-
liseringen ute i produktionen vilket leder till en kvalitetssäkring.   

Förvaltning 
BIM innebär att samla all information om byggnaden i en informationsmodell eller struktur. 
BIM ska ge möjligheten att hantera och identifiera information och tjänster under byggna-
dens livslängd. Informationen ska finnas i olika modeller eller strukturer.  
 

Tabell 7. Användning av BIM i olika skeden.   

Hur BIM används i de olika skedena: 

Projektering 
Aktörerna är eniga om att BIM i projekteringen används framförallt genom att bygga upp en 
3D-modell som ska innehålla information om projektet.  
Mycket hänger på vilka krav beställaren har på att använda BIM i projekteringen. I många 
fall saknar beställaren kunskap om vad BIM är och därför används inte BIM i alla projekt.  

Produktion 
BIM i produktionen varierar mellan olika projekt och används i form av en BIM 3D-modell 
som ska vara tillgänglig på arbetsplatsen. BIM används främst för visualisering eftersom det 
ger en klarare bild av projektet och förenklar olika aktörers arbete. BIM-modellen kan vara 
tillgänglig på en surfplatta, det ska vara enkelt att få ut mängder, mäta eller använda mo-
dellen för uppföljning. Modellen som skapas under projekteringsskedet ska finnas tillgänglig 
i produktionen precis som andra 2D-ritnignar. BIM kan även användas som stöd vid arbets-
beredningar.  

Förvaltning 
Med BIM går det att få ut mycket information om en byggnad, hur den faktiskt fungerar och 
där gäller det att förstå hur informationen ska användas för att förhindra missuppfattningar.  
Målet med BIM i förvaltningen är att strukturera informationen, att ha en samlad informat-
ion om byggnaden för att slippa ha information på olika ställen som t.ex. PDF, pappersfor-
mat, olika databaser mm.  
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Tabell 8. Skillnaden mellan BIM och det traditionella 2D-CAD arbetssätt.  

Skillnader mellan det traditionella 2D-CAD arbetssättet i jämförelse med BIM:  

Projektering 
Intervjupersonerna är överens om att den största skillnaden med BIM i jämförelse med 2D-
CAD är 3D-modellen. BIM ger ett annat tänkande då du enklare kan se hur olika delar sitter 
ihop, det ger en större överblick av verkligheten. Det är mycket roligare att arbeta med BIM 
samtidigt som arbetsflödet blir smidigare. En BIM 3D-modell gör att flera aktörer har till-
gång till modellen samtidigt som ändringar görs för hela projektet. Det går fortare att upp-
täcka fel i ett tidigt skede.  
Med 2D-CAD är visualiseringen svår, det är tidskrävande att tänka på hur objektet ska se ut i 
verkligheten eller hur olika höjder ska vara. 2D-CAD kräver att flera ritningar ritas för olika 
plan i separata filer som är tidskrävande då ändringar måste göras för varje ritning. 

Produktion 
Den största skillnaden mellan 2D-CAD arbetssättet och BIM är modellen. Med 2D-Cad ser 
man enbart linjer, BIM är mer integrerad samtidigt som visualiseringen blir betydligt bättre. 
I Bergströms företag används BIM-modellen och ritningar som ett komplement till 
varandra.   

Förvaltning 
2D-Cad används inte i förvaltningsskeden. 

 

Tabell 9. Tidsbesparing med BIM-användning. 

Tidsbesparing med hjälp av BIM: 

Projektering 
Alla aktörer är överens om att tidsuppskattning är svårt eftersom det inte hade tillgång till 
verkliga exempel. En BIM-modell tar längre tid att upprätta i början av projektet eftersom 
den kräver en stor noggrannhet med all information som modellen ska innehålla. Aktörerna 
anser att med mer utbildning och med arbetserfarenhet så kommer BIM ge en tidsbespa-
ring. Även om det tar längre tid att bygga upp modellen i början så tror intervjupersonerna 
att den totala arbetstiden kommer att bli kortare.   
 

Produktion 
Här var det delade meningar men alla aktörer kom fram till en tidsbesparing på ett och an-
nat sätt. Det finns en tidsbesparing för montörerna då deras arbete underlättas med hjälp av 
BIM-modellen. Det tar längre tid att rita och skapa modellen men förståelsen ökar i andra 
led och det blir en tidsbesparing. Det är svårt att uppskatta tiden men att syftet med BIM är 
att få bort fel och oklarheter, så känslan är att BIM ger mindre störningar vilket leder till en 
tidsbesparing.  
 

Förvaltning 
Båda aktörerna anser att BIM ger en tidsbesparing. Om fler aktörer arbetar med BIM och 
med bättre information blir det bättre förutsättningar att planera sin verksamhet. Detta le-
der till en tidsbesparing.  
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Tabell 10. Visar hur samordningen fungerar med hjälp av BIM. 

Samordning med BIM:  

Projektering 
Samordningen med BIM fungerar bra i det stora hela enligt intervjupersonerna. 3D-
modellen underlättar samordningen eftersom flera aktörer har tillgång till samma modell. 
Med BIM upptäcks fel på ett enklare sätt vilket leder till att samarbetet mellan olika aktörer i 
olika skeden blir bättre. Det finns problem att övervinna då flera olika program används hos 
olika aktörer som t.ex. Revit, Tekla. Då gäller det att komma på ett gemensamt språk mellan 
de olika programvarorna eftersom mycket information annars kan försvinna vid importer 
och exporter och det leder till en osäkerhet. Samordningen beror på beställaren och varierar 
från projekt till projekt.  

Produktion 
Intervjupersonerna är eniga om att samordningen blivit betydligt bättre med BIM både 
inom företaget och mellan andra aktörer i olika skeden. BIM ger möjligheten att åtgärda fel i 
ett tidigt skede. Modellen används vid arbetsberedningar och finns med vid möten samt att 
det gynnar hantverkarna, och på så sätt fungerar samordningen bra. Samgranskningen för-
bättras och att det är viktigt att ha kontinuerlig kommunikation mellan aktörer för att lösa 
oklarheter.  

Förvaltning 
Hur samordningen fungerar var det lite delade meningar om. Det som spelar roll är nog-
grannheten då modellen skapas och vilka verktyg eller strukturer som används. I Sverige 
saknas det en BIM-standard som gör att samordningen kan vara lite trög anser Bjalnes.  
Vidare berättar Lidén att han som gammal projektör känner till problemen med dålig sam-
ordning och därför är vinsterna uppenbara med att använda en modell som kan lösa sådana 
problem. Lidén tycker att samordningen är en viktig drivkraft och att BIM borde användas i 
alla projekt.   
 

Tabell 11. Visar tankar och förslag för att utveckla BIM. 

Tankar och förslag på hur BIM användningen kan utvecklas för framtiden: 

Projektering 
Det finns olika förslag på hur BIM kan utvecklas för framtiden. Ett gemensamt förslag som 
aktörerna har är att det krävs mer utbildning och rutiner för användning av BIM. Det krävs 
mer samarbete mellan olika aktörer samtidigt som 3D-modellen borde användas i flera ske-
den. Idag kan det bli så att modellen finns tillgänglig men eftersom kunskap saknas så stan-
nar den i ett skede istället för att utnyttjas vidare. Konstruktörerna tycker att det saknas 
programvaror som är inriktade för konstruktörer. Utvecklingen av BIM hänger på beställar-
na, om flera stora företag börjar använda sig av BIM så följer de mindre företagen efter.  

Produktion 
Det borde bli krav på BIM användning ute i produktionen, det skulle öka standarden och 
kvaliteten på bygget. Om information och fakta används rätt vid framtagningen av modellen 
så sparas det mycket tid i produktionen, framförallt vid framtagning av mängder och mät-

ningar. Förbättrade programvaror som är mer anpassade för BIM. Möjligheten ska finnas 
till att koppla ihop olika ärenden till BIM-modellen t.ex. om något avviker eller är felaktigt. 
Det ska finnas möjlighet att åtgärda felen direkt och på så sätt leder det till en förbättrad 
kommunikation och dokumentation kopplad till BIM-modellen.  

Förvaltning 
Det saknas en BIM standard och att det behöver skapas olika mållösningar, analysverktyg 
för att kunna få ut realtidsdata ur en levande modell. Det saknas kunskap om BIM. För att 
öka nyttan med BIM för hyresgästerna behövs det mer information om hur byggnaden ser 
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5.2 För- och nackdelar under byggprocessen  

Tabellen visar fördelar med BIM-användning under projektering, produktion och förvalt-

ningsskedet. 

Tabell 12. Fördelar med BIM under projektering, produktion och förvaltning  

 Projektering  Produktion Förvaltning  

Klarare bild och ökar förståelsen av ett projekt  X X X 
BIM minimerar fel  X   
Förbättrar visualiseringen X X X 
BIM ger en tidsbesparing X X X 
Enklare och snabbare att få ut mängder  X X  
Ändringar uppdateras i hela projektet  X X  
Mycket fås fram per automatik  X X  
Mindre byggkostnader  X X  
Kommunikation och förståelsen mellan aktörer ökar  X X  
Mindre fusk förekommer i jämförelse med 2D-CAD X X  
Följa vad som sker på real tid    X 
Planering av drift och underhåll    X 
 

Tabellen visar nackdelar med BIM-användning under projektering, produktion och förvalt-

ningsskedet. 

Tabell 13. Nackdelar med BIM under projektering, produktion och förvaltning  

 Projektering  Produktion Förvaltning  

Kunskap och utbildning saknas X X X 
Olika filformat och program används X   

Inte fullt utvecklad för konstruktörer  X   
Längre tid att modellera 3D-modellen X X  
Dyrare kostnader vid vissa skeden X X  

Osäkerhet vid framtagning av mängder  X  

Saknas tydliga krav från beställaren   X 

BIM standar saknas    X 

Osäkerhet med BIM-användning   X X 
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Kostnader med BIM  

En del av arbetet underlättas med BIM och det leder till en tidsbesparing, en tidsbesparing 
som med rätt kunskap och rätt utnyttjande av BIM kan leda till minskade kostnader. Det 

finns studier som visar att BIM kan ge en besparing på 5-10 % av produktionskostnaderna.  

Följande diagram visar kostnader med och utan BIM för projektutvecklingsfasen, totalentre-

prenad samt de totala kostnaderna från ett bostadsprojekt i ett familjehus med byggkostnad 

plus moms på 127 000 TSEK, kostnader för totalentreprenad 115 000 TSEK och kostnader 

för projektutveckling 125 40 TSEK, se tabell 2, 3 & 4.   

 

Figur 11. Kostnadsbesparing av BIM-tillämpningar för ett bostadsprojekt.   

Projektutvecklingsfasen ger en besparing på 303 000 kr som motsvarar 2,42 %, total entreprenad ger 

en besparing på 6 240 000 kr som motsvarar 5,43 % och den totala besparingen är 6 543 000 som 

motsvarar 5,15 %.  
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5.3 Resultaten från Byggnadsinformationsmodellen på Auto-

desk Revit  

Byggnadsinformationsmodellen ska innehålla och bestå av: 

 Ett objekt ex. fönster, vägg, VA-ledning mm.  

 Olika vyer skapas ex. ritningar, tidsplaner, materiallistor, rumsytor.  

 Objektet kläs med egenskaper ex. höjd, volym, area, tid, produktegenskaper. 

 

Fördelar med BIM-modellen  

 Bra visualisering med 3D-modellen.   

 Enkelt att ta fram olika vyer för byggnaden. 

 Det är möjligt att få ut information som längd, area, volym mm. för olika delar av byggnaden. 

 Det är möjligt att sammanställa materialkostnader för olika byggnadsdelar.  

 Det går att ta fram ritningsförteckning, rumsförteckning mm.  

 

Nackdelar med BIM-modellen  

 Det är tidskrävande att skapa BIM-modellen.  

 Noggrannhet krävs då olika information läggs in, blir det fel i början följer felen med till andra 

moment.   

 Det gäller att kunna använda programvaran Revit väl.  
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER  

Kapitel 6 redovisar egna reflektioner och diskussion av resultatet och metodvalet. Resultat-

diskussion är en jämförelse mellan teorin och resultatet från intervjuerna. Vidare redogörs 

för en slutsats av resultatet.   

6.1 Diskussion  

6.1.1 Resultatdiskussion  

Eftersom BIM är ett väldigt brett begrepp och tolkas olika hos olika aktörer och i olika skeden 

så har detta examensarbete mest fokuserat på BIM i projekterings-, produktions- och för-

valtningsskeden. Den största frågan som många ställer sig är vad BIM är för något. För att 

sammanfatta vad BIM är med hjälp av teorin och intervjuer anser jag att BIM är ett sam-

lingsbegrepp på hur information skapas, lagras och används i de olika skedena med hjälp av 

en BIM 3D-modell. Informationen ska innehålla viktiga data som höjd, volym, flöde, area, 

tryckfall och vara digital, mätbar och tillgänglig genom hela byggprocessen. Det finns fortfa-

rande lite olika funderingar kring hur man kan förklara vad BIM är, och det kommer nog 

alltid att vara så eftersom begreppet BIM är så pass brett och används på olika sätt i byggpro-

cessen.  

Hur BIM används i projekteringsskedet var det delade meningar om. BIM har många förde-

lar i projekteringsskedet men trots alla fördelarna så väljer beställarna ofta att inte använda 

BIM i sina projekt. Detta beror mycket på att det saknas kunskap och utbildning om BIM. 

Många människor inom byggbranschen har ingen aning om vad BIM är för något. Med alla 

fördelar och nyttor som BIM har är jag säker på att BIM är framtiden och kommer att utveck-

las.  

BIM i produktionen används i form av en 3D-modell som ska vara tillgänglig på byggarbets-

platsen. Den största skillnaden mellan 2D-CAD och BIM är 3Dmodellen. BIM i produktionen 

har många fördelar. För att BIM ska bli mer användbart vid bygget krävs det att det blir krav 

på användningen. Många vågar inte använda BIM i produktionen på grund av olämpliga pro-

gramvaror och bristande hårdvaror. Ett annat problem som aktörerna ser med BIM i pro-

duktionen är att det är problem vid överföring av information mellan olika programvaror. 

Jag anser att BIM kan vara till stort hjälp ute i produktionen och förkortar arbetstiden med 

flera timmar. Precis som i projekteringsskedet saknas det kunskap och utbildning samtidigt 

som det finns en osäkerhet som gör att byggföretagen inte vågar satsa på BIM. Flera av inter-

vjupersonerna som har arbetat med BIM i produktionen är väldigt nöjda och glada, så BIM är 

definitivt något som måste utvecklas och som det bör bli krav på.  

BIM i förvaltningen är att samla all information om en byggnad i en informationsmodell eller 

struktur. Förvaltningsskedet är den skede där BIM behöver utvecklas som mest eftersom det 
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verkligen saknas kunskap om BIM hos förvaltarna. Anledningen till att jag anser att mycket 

kunskap saknas om BIM inom förvaltning beror på att jag ringde runt till flera förvaltnings-

företag där personerna inte hade en aning om vad BIM är för något, de hade aldrig hört talas 

om ordet BIM innan. Det tog långt tid att få tag på personer som hade kunskap om BIM i 

förvaltningsskedet. Trots att BIM inom förvaltning har många fördelar är det väldigt få som 

använder metoden eller vet nyttan med BIM. Det saknas tydliga krav från fastighetsägaren 

och det är svårt att hålla informationen levande och uppdaterad. En viktig fördel som jag 

anser är tidsbesparingen eftersom all information om byggnaden samlas i en och samma 

modell istället för att ha den i flera olika mallar eller PDF. Jag tror att det är i detta skede där 

utvecklingen kommer att ta längst tid eftersom det verkligen saknas mycket kunskap och en 

BIM standard.  

Att skapa en BIM-modell är tidskrävande och kräver noggrannhet då mycket olika informat-

ion ska placeras in i modellen. Modellen har många fördelar, och framför allt anser jag att 

visualiseringen med 3D-modellen underlättar mycket arbete och förståelsen av ett projekt. 

Mycket information fås fram per automatik så jag är säker på att BIM-modellen kan bli väl-

digt användbar i byggprocessen. Sammanfattningsvis är BIM-modellen ett viktigt hjälpmedel 

som kommer att spara både tid och pengar i byggbranschen.  

6.1.2 Metoddiskussion  

BIM valdes som ämne för detta examensarbete. Till en början hade jag inte så mycket kun-

skap om BIM och det visade sig att begreppet var oklart och väldigt brett. BIM tillämpas både 

för anläggningssidan och för fastighetssidan. Med hjälp av tidigare forskning och tidigare 

arbete valdes inriktningen BIM inom fastighetssidan. Eftersom BIM är så pass bred studera-

des olika skeden på ett övergripande och förenklat sätt. Metoderna som ligger till grund för 

utformningen av examensarbetet var litteraturstudie, intervjustudie samt BIM-modellen.  

Till en början var det svårt att hitta väsentlig information om BIM. Med hjälp av en bibliote-

karie från Mälardalens högskola i Eskilstuna gjordes sökningar via bibliotekets databaser 

vilket ledde fram till att en forskningsrapport samt flera vetenskapliga rapporter kunde hitt-

tas. Källorna granskades väl och var till stort hjälp för teoridelen, gav mycket kunskap och 

förståelse om vad BIM är för något samt hur BIM fungerar under byggprocessen.  

Intervjuerna genomfördes med sammanlagt 10 aktörer. Att spela in intervjuarna var till stort 

hjälp vid sammanställning av intervjuresultatet då viktiga fakta inte glömdes bort. Det var 

första gången jag genomförde intervjuer, så att spela in intervjuerna underlättade verkligen 

arbetet. Alla intervjuade personer godkände att deras personliga uppgifter får användas i 

examensarbetet. Att göra en intervju är tidskrävande och det gäller att tänka igenom frågorna 

som ska ställas. Sammanfattningsvis tycker jag att intervjuer som metod för faktainsamling 

fungerar väldigt bra och ger nyttigt resultat ur olika personers perspektiv.   

Under examensarbetets gång skapade jag en BIM-modell. Det gäller i första hand att bygga 

upp en byggnad och utifrån den arbeta sig framåt med olika ingående delar som beskrivs i 
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kapitel 4.4 genomförandet av BIM-modellen. Den största nackdelen anser jag är att det tar 

långt tid att bygga upp BIM-modellen. Jag valde att göra en BIM-modell utav en yttervägg 

och det krävdes mycket arbete och fokus på vilken sorts material som ska ingå. Det är många 

kommandon som programmet har och det gäller att vara noggrann vid uppbyggnaden för att 

slippa få problem längre fram i projektet. Eftersom min enkla BIM-modell utav ytterväggen 

tog så långt tid så kan jag inte ens spekulera i hur lång tid det skulle ta att skapa en komplett 

BIM-modell för en hel byggnad.  

6.2 Slutsatser  

Syftet med examensarbetet var att undersöka hur BIM kan göra byggindustrin effektivare 

med hänsyn till bl.a. byggnadskostnader och tidsåtgång inom fastigheter samt att få en hel-

hetssyn om vad BIM är för något och hur BIM fungerar under byggprocessen.  

1. Med hjälp av en BIM-modell i projekteringsskedet förbättras visualiseringen vilket leder till en 

ökade förståelse av ett projekt vilket i sin tur leder till minskade fel och tidsåtgång samt 

mindre projekteringskostnader. BIM är mest utvecklad i projekteringsskedet.    

2. En BIM-modell ska finnas tillgängligt på produktionen vilket underlättar byggnadsarbetet och 

ökar förståelsen av ett projekt. BIM gör produktionen effektivare vilket leder till en tidsbespa-

ring samt minskade produktionskostnader.  

3. I förvaltningen samlas all information från en byggnad i en informationsmodell eller struktur. 

BIM ger möjligheten att visualisera en byggnad i ett tidigt skede vilket effektiviserar förvalt-

ningsarbetet. Förvaltningen är det skeden där BIM behöver utvecklas som mest, mycket kun-

skap och utbildning saknas.  

4. En BIM-modell är ett viktigt hjälpmedel som sparar tid och pengar på bygget.  

 

Sammanfattningsvis har BIM många fördelar som förändrar och förbättrar byggprocessen 

med bl.a. tidsbesparing och mindre kostnader. Med mer utbildning och bättre anpassade 

programvaror kommer BIM att bli det ledande arbetssättet på byggindustrin.   
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE FÖR PROJEKTERINGEN     

Intervjuguide med konstruktörer och arkitekt inom projekteringsskedet.  

Enligt Judith (2006) finns det etablerade forskningsetiska principer vid utformning av inter-

vjuer som är:  

 Informationskravet – intervjupersonerna får ta del av studiens syfte, det ska framgå att 

personerna deltat frivilligt samt att intervjupersonerna har rätt att avsluta intervjun.  

 Konfidentialitetskravet – Personliga uppgifter ska hemligt hållas så att inte andra kommer 

åt informationen.  

 Nyttjandekravet – den informationen som samlas in i intervjuerna ska enbart användas för 

studiens syfte och inte för något annat.  

  

Inledning av intervjun  

 En kort sammanfattning av examensarbetet.  

 Förklaring av intervjumetoden i form av semistrukturerad intervju.  

 

DEL 1. Allmänt 

Namn: 

Utbildning: 

Arbetserfarenhet:  

Ansvarsområde:  

Huvudsakliga arbetsuppgifter:  

Del 2. BIM intervjun 

1. Vad är BIM för dig?  

2. På vilket sätt används BIM i projekteringen?  

3. Vilka är för- och nackdelarna med användning av BIM?  

4. Vilka är skillnaderna mellan det traditionella 2D-CAD arbetssättet i jämförelse med BIM?  

5. Har tidsbesparingen förbättrats med hjälp av BIM?   

6. Hur fungerar samordningen med BIM?  

7. Har du några förslag/tankar på hur BIM-användningen kan utvecklas för framtiden?  
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE FÖR PRODUKTIONEN   

Intervjuguide med konstruktörer och arkitekt inom produktionen.  

Enligt Judith (2006) finns det etablerade forskningsetiska principer vid utformning av inter-

vjuer som är:  

 Informationskravet – intervjupersonerna får ta del av studiens syfte, det ska framgå att 

personerna deltat frivilligt samt att intervjupersonerna har rätt att avsluta intervjun.   

 Konfidentialitetskravet – Personliga uppgifter ska hemligt hållas så att inte andra kommer 

åt informationen.  

 Nyttjandekravet – den informationen som samlas in i intervjuerna ska enbart användas för 

studiens syfte och inte för något annat.  

  

Inledning av intervjun  

 En kort sammanfattning av examensarbetet.  

 Förklaring av intervjumetoden i form av semistrukturerad intervju.  

 

DEL 1. Allmänt 

Namn: 

Utbildning: 

Arbetserfarenhet:  

Ansvarsområde:  

Huvudsakliga arbetsuppgifter:  

Del 2. BIM intervjun 

1. Vad är BIM för dig?  

2. På vilket sätt används BIM i produktionen?  

3. Vilka är för- och nackdelarna med användning av BIM?  

4. Vilka är skillnaderna mellan det traditionella 2D-CAD arbetssättet i jämförelse med BIM?  

5. Har tidsbesparingen förbättrats med hjälp av BIM?   

6. Har produktionskostnaderna minskat med hjälp av BIM?   

7. Hur fungerar samordningen med BIM?  

8. Har du några förslag/tankar på hur BIM användningen kan utvecklas för framtiden?  
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BILAGA 3: INTERVJUGUIDE FÖR FÖRVALTNINGEN   

Intervjuguide med förvaltare inom förvaltningsskedet.  

Enligt Judith (2006) finns det etablerade forskningsetiska principer vid utformning av inter-

vjuer som är:  

 Informationskravet – intervjupersonerna får ta del av studiens syfte, det ska framgå att 

personerna deltat frivilligt samt att intervjupersonerna har rätt att avsluta intervjun.  

 Konfidentialitetskravet – Personliga uppgifter ska hemligt hållas så att inte andra kommer 

åt informationen.  

 Nyttjandekravet – den informationen som samlas in i intervjuerna ska enbart användas för 

studiens syfte och inte för något annat.  

  

Inledning av intervjun  

 En kort sammanfattning av examensarbetet.  

 Förklaring av intervjumetoden i form av semistrukturerad intervju.  

 

DEL 1. Allmänt 

Namn: 

Utbildning: 

Arbetserfarenhet:  

Ansvarsområde:  

Huvudsakliga arbetsuppgifter:  

Del 2. BIM intervjun  

1. Vad är BIM för dig?  

2. På vilket sätt används BIM i förvaltningsskedet?  

3. Vilka är för- och nackdelarna med användning av BIM?  

4. Har tidsbesparingen förbättrats med hjälp av BIM?   

5. Hur fungerar samordningen med BIM?  

6. Har du några förslag/tankar på hur BIM-användningen kan utvecklas för framtiden?  
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BILAGA 4: INTERVJU MED ANDREAS HEDIN, STRUCTOR 

ESKILSTUNA AB  

DEL 1. Allmänt 

Namn: Andreas Heding  

Utbildning: Byggnadsingenjör  

Arbetserfarenhet: Structor Eskilstuna AB, Ramböll  

Ansvarsområde: Konstruktion, tekniska delen 

Huvudsakliga arbetsuppgifter: Projektera  

Del 2. BIM intervjun  

Vad är BIM för dig?  

Bim är ett verktyg där man enklare kan få ut mängder och kostnader. BIM ska ge en enklare 

bild av ett projekt i jämförelse med 2D-CAD eftersom det kan vara svårare att förstå kompli-

cerade hus med ett 2D-arbetssätt samt att samordningsbiten kan bli enklare att uträtta till-

sammans med alla andra samlingsprogram som t.ex. BIM, Tekla, Tekla BIMsight eftersom 

alla program kan samlas ihop till ett.  

På vilket sätt används BIM i projekteringen?  

I många fall vill flera beställare ha BIM utan att egentligen veta vad det används till men på 

senare tid har det förbättrats då beställaren börjar fråga efter mängder redan i ett tidigt 

skede. Det som absolut funkar bäst är samordningsdelen då det finns möjlighet att gå runt i 

en modell och se ifall något krockar eller när olika möten sker under projekteringsskedet.  

 

Vilka är för- och nackdelarna med användningen av BIM?  

Fördelarna med BIM är att modellen förenklar ett projekt eftersom det finns möjlighet att 

snabbt sätta sig in i den. En 2D lösning kräver mycket tid för förståelse medan i en 3D-modell 

så kan man få en snabbare och klarare bild av projektet.  

Nackdelarna med användning av BIM är att det kan vara trögt vid vissa tillfällen, det är 

många olika filformat som man jobbar med och det kan dessutom kännas att man saknar 

kunskap och utbildning om BIM som gör att man längtar tillbaka till 2D-CAD.   

Vilka är skillnaderna mellan det traditionella arbetssättet i jämförelse med BIM?  

Det blir annat tänk då man jobbar med BIM, ändring i en 3D-modell leder till att det ändras 

överallt medan i en traditionell 2D-arbetsätt så krävs det att flera ritningar ändras. I 2D-CAD 

tänker man mycket på höjder som gör att det blir tidskrävande. Samordning med hjälp av en 

3D-modell däremot gör att man enkelt kan se ifall något är fel eller ligger under. 
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Har tidsbesparingen förbättrats med hjälp av BIM? 

Inte direkt, men kanske i det stora hela då det tar mer tid att projektera i 3D-BIM eftersom 

allt måste ritas korrekt. Som individ tar det längre tid att projektera men i längden tror jag på 

en tidsbesparing.   

Hur fungerar samordningen med BIM?  

Den fungerar bra, det är enklare att se diverse sammansättningsprogram som gör att samar-

betet mellan olika grenar förbättras samt att man enklare kan gå runt i modellen. Det leder 

till att fler aktörer börjar få tillgång till 3D-verktyg och använda sig utav det.   

Har du några förslag/tankar på hur BIM användningen kan utvecklas för framtiden?  

Inga direkta, men mer samarbete mellan konstruktörer och arkitekter samt mer utbildning 

och rutiner inom BIM vore bra.  
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BILAGA 5: INTERVJU MED ANN-KATHERINE WERNERSSON, 

STRUCTOR ESKILSTUNA AB  

DEL 1. Allmänt 

Namn: Ann-Katherine Wernersson 

Utbildning: Byggnadsingenjör  

Arbetserfarenhet: Structor Eskilstuna AB, BIM i Embryot projekt  

Ansvarsområde: Handläggare  

Huvudsakliga arbetsuppgifter: Beräkningar, ritningar  

Del 2. BIM intervjun  

Vad är BIM för dig?  

För mig är BIM att man går över från 2D-CAD till 3D-modeller som gör att man enklare kan 

se saker och ting, foga ihop olika ritningar som t.ex. rör, stomme, grund samt att man kan se 

problem på ett bättre sätt. 

På vilket sätt används BIM i projekteringen? 

Främst vid tillverkning av ritningar på Revit som gör att 3D-filer tas fram på exempelvis rör 

och stomme.  

Vilka är för- och nackdelarna med användningen av BIM?  

Fördelarna är att BIM ger en klarare bild av ett objekt och kan användas av flera aktörer. Det 

gör att BIM användningen utvecklas hela tiden.  

Nackdelarna med användning av BIM är att programmet inte är fullt utvecklat för konstruk-

törer utan är mer inriktat för arkitekter. Det kan uppstå problem och tidsförluster då olika 

element kanske inte fungerar fullt ut och kräver att man dubbelkollar.  

Vilka är skillnaderna mellan det traditionella 2D-CAD arbetssättet i jämförelse med BIM?  

BIM användning med en 3D-modell gör att man på ett enklare sätt kan se hur olika delar ska 

sitta ihop, det ger en större överblick av verkligheten. Med 2D-CAD är det svårt att visuali-

sera då man inte vet hur objektet ser ut på riktigt.  

Har tidsbesparingen förbättrats med hjälp av BIM? 

Vet inte riktigt eftersom vissa grejer underlättas i början och andra saker tar längre tid, allt 

beror på hur insatt man är i BIM användningen. Med tiden och med mer utbildning tror jag 

att det absolut kommer att gå fortare.  

 

Hur fungerar samordningen med BIM?  

Samordningen funkar bra, en 3D-modell gör att visualiseringen förbättras vilket leder till att 

fler kan få tillgång till samma 3D-modell.  

Har du några förslag/tankar på hur BIM användningen kan utvecklas för framtiden?  

Jag ser BIM som framtiden, fler aktörer som håller på med 3D-BIM. Programvaran Revit ska 

utvecklas för konstruktörer. BIM ska bli mer programspecifikt så att alla grenar arbetar iBIM. 

Den tekniska delen av BIM borde utvecklas. BIM är så pass stort att mer utbildning krävs.  
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BILAGA 6: INTERVJU MED MATS HAGMAN, STRUCTOR 

ESKILSTUNA AB  

DEL 1. Allmänt 

Namn: Mats Hagman 
Utbildning: Gymnasieingenjör 
Arbetserfarenhet: Structor Eskilstuna AB 
Ansvarsområde: Handläggare, uppdragsledare, It ansvar  
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Inom konstruktion 

Del 2. BIM intervjun 

Vad är BIM för dig?  

BIM för mig är att man projekterar i 3D, samordnar och minimerar fel samt får en större 
förståelse av konstruktionen. 

På vilket sätt används BIM i projekteringen?  

Genom att bygga upp 3D-modellen och minimera fel med måttsättning, plushöjder mm. 

Vilka är för- och nackdelarna med användningen av BIM?  

Jag ser inga direkta nackdelar utan enbart fördelar, det är enklare att i 3D-modellen förstå 

hur det verkligen ska se ut samtidigt som modellen minimerar fel.    

 Vilka är skillnaderna mellan det traditionella 2D-CAD arbetssättet i jämförelsen med BIM?  

Den största skillnaden är att man bygger en modell, man modellerar huset i 3D. I 2D-CAD är 

man hela tiden tvungen att tänka på hur byggnaden ska se ut.   

Har tidsbesparingen förbättrats med hjälp av BIM? 

Det tar längre tid att bygga upp modellen samtidigt som arbetet med slutprodukten går 

snabbare, så den totala arbetstiden blir kortare.  

Hur fungerar samordningen med BIM?  

Det finns en bra möjlighet att samordna, med 3D-modellen kan man enkelt gå in i modellen 

och se hur t.ex. installatörerna eller arkitekten har tänkt. Det är enklare att upptäcka fel som 

leder till en förbättrad samordning.  

Har du några förslag/tankar på hur BIM användningen kan utvecklas för framtiden?  

Man borde bygga en 3D-modell som enkelt tas med till bygget i t.ex. en surfplatta. Det skulle 
underlätta arbetet att kunna jämföra ritningar med verkligheten.  
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BILAGA 7: INTERVJU MED DAVID RICHLOOW, AQ ARKI-

TEKER ESKILSTUNA 

DEL 1. Allmänt 
Namn: David Richloow 
Utbildning: Byggnadsingenjör 
Arbetserfarenhet: AQ Arkitekter i Eskilstuna, Strängbetong 
Ansvarsområde: Handläggare för projektering, BIM-samordnare  
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Projektera, producera handlingar 

Del 2. BIM intervjun 
Vad är BIM för dig?  
Ett komplicerat uttryck, något som många vill ha fast man saknar kunskap om det. För mig 
är BIM att göra en 3D-modell där information läggs in för att sedan få tillgång till informat-
ion som mängder mm.  

På vilket sätt används BIM i projekteringen? 
Framförallt i 3D-modellen, det görs geometriska formler för att kunna göra en utrymmes- 
kontroll. Av 3D-modellen går det att se att alla installationer får plats eller få fram fönsterför-
teckning med antal fönster.   

Vilka är för- och nackdelarna med användningen av BIM?  

Fördelarna med BIM är att man med hjälp av 3D-modellen kan få ut mängder på ett mycket 

snabbare och enklare sätt i jämförelse med tidigare då det krävdes att göra beräkningarna 

manuellt. Andra fördelar med BIM är att man får en bättre rumsuppfattning med volymer 

eftersom allt ritas i 3D och i rätt mått. På så sätt kan flera personer som beställaren eller hy-

resgästen redan då få en bättre uppfattning om hur det kommer se ut i verkligheten. Mycket 

fås fram per automatik. Nackdelarna med användning av BIM är att det krävs mer tid att 

modellera samtidigt som det blir en fördel i längden eftersom man slipper rita sektioner som 

tidigare tog långt tid.  

Vilka är skillnaderna mellan det traditionella 2D-CAD arbetssättet i jämförelse med BIM? 

Framförallt är 3D-modellen den största skillnaden. Ritar du upp en modell kan du jobba i en 

och samma fil med flera program som du sedan kan dela upp i olika nivåer för att få fram 

planritningar mm. Med 2D-CAD ritas varje plan på separata filer som kräver tid för att revi-

dera. 

Har tidsbesparingen förbättras med hjälp av BIM? 

Svårt att uppskatta tid, 3D-modellen tar långt tid att skapa.   

Hur fungerar samordningen med BIM?  

Samordningen funkar bra i det stora hela. Det finns synpunkter då det används flera olika 

program hos flera aktörer som Revit och Tekla. Här gäller det att ha ett gemensamt språk 

mellan alla program eftersom saker och ting kan försvinna vid importer och exporter vilket 

leder till en osäkerhet om att all information följer med. 

Har du några förslag/tankar på hur BIM användningen kan utvecklas för framtiden?  

3D-modellen borde användas mer i olika skeden, modellen finns tillgänglig för andra aktörer 

men utnyttjas inte som den borde. Ett exempel är en byggare som sitter och mängd beräknar 

på arbetsplatsen trots att 3D-modellen levereras till byggaren där man enkelt kan få fram den 

informationen. Mer utbildning behövs eftersom många inte känner till de verkliga fördelarna 

med användning av BIM.   
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BILAGA 8: INTERVJU MED JIMMIE ERLINGSON, AQ ARKI-

TEKTER ESKILSTUNA 

DEL 1. Allmänt 

Namn: Jimmie Erlingson  
Utbildning: Byggnadsingenjör 
Arbetserfarenhet: AQ Arkitekter i Eskilstuna, NTI-CADcenter, Lärare för Revit 
Ansvarsområde: Tar fram handlingar i projekt  
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Projektering, ritningar, BIM  

Del 2. BIM intervjun 

Vad är BIM för dig?  

BIM för mig är att all information som läggs in i BIM-modellen ska utnyttjas i produktionen 

och förvaltningen. Då blir det inte informationsglapp mellan olika delar av projektet. 

På vilket sätt används BIM i projekteringen?  

Allt beror på vilka krav som beställaren har, och idag har inte beställaren mycket koll på vad 

man får ut av BIM. Det mesta idag är internt där vi förenklar vårt arbete genom att ta fram 

uppställningar och förteckningar på ett enklare sätt istället för att beräkna för hand. Det 

mesta av informationen stannar hos oss eftersom det saknas utbildning hos beställaren.  

Vilka är för och nackdelarna med användningen av BIM?  

Jag ser inga direkta nackdelar, men det kan vara att det kan ta längre tid att jobba in all in-

formation som krävs. Börjar man jobba mycket med ett BIM arbetssätt tror jag att det kom-

mer bli enklare att komma in i tänkandet om vad man verkligen gör, vilket har stort betydelse 

längre fram då t.ex. förvaltningen ska kolla i modellen.  

Fördelarna är att det ger en bra egenkontroll, man får hjälp med mängder istället för att ha 

allt i huvudet. Det gäller att lägga in allt korrekt i början. Med tiden och med mer erfarenhet 

utav BIM användningen så går det mycket fortare att få fram det resultatet man vill uppnå. 

3D-modellen är till fördel då man enkelt kan dra ett streck och se hur exempelvis en sektion 

ser ut i verkligheten. Det i sin tur underlättar visualiseringen då man på ett smidigare sätt 

kan vissa andra aktörer hur objektet ska se ut. Sker det en ändring i t.ex. en dörr så blir den 

automatiskt ändrad i hela projektet istället för att man måste ändra i flera ritningar. Sam-

manfattningsvis anser jag att det största fördelarna är tidsbesparing och egenkontroll.  

Vilka är skillnaderna mellan det traditionella 2D-CAD arbetssättet i jämförelse med BIM?  

Det är mycket roligare att arbete med BIM och 3D-modellen. Arbetsflödet blir mycket smidi-

gare än med 2D-CAD eftersom man slipper ha flera ritningar. Börjar man arbete med BIM så 

vill man inte längre gå tillbaka till 2D-CAD för den känns väldigt tråkigt.  
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Har tidsbesparingen förbättrats med hjälp av BIM? 

Det beror mycket på hur bra man arbetar med BIM. Det är inte alltid enkelt att få till det som 

ska ritas, det gäller att vara noga med vilka höjder som används. Inlärningskurvan med BIM 

är högre i början jämfört med då man ritar traditionellt, men om man blir insatt i BIM tror 

jag definitivt på en tidsbesparing. Det gäller att våga satsa även om det tar långt tid i början.  

Hur fungerar samordningen med BIM?  

Det beror mycket på beställaren och varierar från projekt till projekt. Internt ser vi en tidsbe-

sparing och effektivisering med BIM 3D-modellen så för oss fungerar samordningen ganska 

bra.  

Har du några förslag/tankar på hur BIM användningen kan utvecklas för framtiden?  

Först och främst utbildning som kommer ut till beställarsidan, marknaden måste styra. Börja 

med större entreprenörer eller förvaltare och visa fördelarna så kan de mindre lära sig och 

börja använda BIM.  
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BILAGA 9: INTERVJU MED MAX BERGSTRÖM, PEAB GÖTE-

BORG  

DEL 1. Allmänt 

Namn: Max Bergström 
Utbildning: Civilingenjör inom väg och vatten  
Arbetserfarenhet: PEAB, Skanska  
Ansvarsområde: Utvecklingsingenjör, affärsområde BIM  
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Implementering av BIM  

Del 2. BIM intervjun 

Vad är BIM för dig?  

BIM är ett nytt sätt att hantera information i byggprocessen. Med BIM utgår vi från en 3D-
modell antingen med information i modellen eller kopplad till modellen, grunden är att an-
vända samma information från 3D-modellen i olika delar av processen. Det leder till en 
kvalitetssäkring eftersom man alltid använder samma 3D-modell.   

På vilket sätt används BIM i produktionen?   

Det som är kravställt är att det alltid ska finnas en BIM-modell tillgänglig i produktionen.              

I projekteringsskedet arbetar vi med Solibri för BIM-samordningen, och det är den modell 

som skapas i projekteringen som ska följa med till produktionen. Modellen används för att 

enklare kunna ta del av projektet eller som stöd vid arbetsberedningar. I alla våra projekt är 

grundkraven att modellen ska finnas tillgänglig precis som andra ritningar och innehålla alla 

discipliner. Med modellen går det att t.ex. skapa en APD- plan. Vårt arbetssätt funkar som så 

att vi använder oss av mobilitet, vilket är att en surfplatta finns tillgänglig på arbetsplatsen 

och den innehåller både ritningar och Solibri BIM-modellen där våra arbetsledare eller hant-

verkare enkelt kan se in i modellen. Vi har även börjat använda oss utav andra programvaror 

som ska lösa ÄTA-problemen i produktionen men där är vi precis i början.       

Vilka är för- och nackdelarna med användningen av BIM?  

Fördelarna är att BIM ger en bättre överblick av projektet i jämförelse med 2D-ritnignar, 

modellen ger större förståelse om vad som ska ingå eller hur något ska se ut. Jag ser inga di-

rekta nackdelar eftersom vi använder oss av 2D-ritningar tillsammans med BIM-modellen. 

Mobiliteten är även det väldigt uppskattad i produktionen eftersom det blir en tidsparning då 

man har tillgång till både ritningarna och modellen i surfplattan. En annan fördel är att BIM-

modellen ger möjligheten att direkt skapa en ny sektion. Dessutom förbättras kommunikat-

ionen och förståelsen mellan parterna när vi har möjlighet att välja det bästa från antingen 

2D-CAD eller från BIM-världen.  

Har tidsbesparingen förbättras med hjälp av BIM? 

Det är svårt att uppskatta hur mycket tid man vinner. I vissa fall tar projekteringen mer tid 

vid samordningen då man lägger ner mer tid vid framtagandet av BIM-modellen. Syftet är att 

få bort fel och oklarheter. Vi vet inte exakta vinster, men känslan är att vi får mindre stör-

ningar med hjälp av BIM.  
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Har produktionskostnaderna minskat med hjälp av BIM?   

Det är svårt att säga exakt om kostnaderna minskat, vi har inte jobbat med BIM i alla projekt. 

Det gör att det blir svårt att mäta och jämföra ifall kostnaderna minskat. Vårt mål är att se en 

trend som visar lägre produktionskostnader längre fram, och känslan är att BIM ger en bättre 

produktion med mindre fel och störningar. Det finns studier som visar att BIM kan ge en 

besparing på 5-10 % av produktionskostnaderna och det är målet vi vill uppnå.   

Hur fungerar samordningen med BIM?  

Samordning har absolut blivit bättre, modellen används vid arbetsberedningar. Surfplattan 

finns med vid möten och det gör att man lär sig projektet mycket bättre och på ett enklare 

sätt. Det gynnar även hantverkarna. Samordningen internt och mellan andra aktörer har 

självklart förbättrats.  

Har du några förslag/tankar på hur BIM användningen kan utvecklas för framtiden?  

Mobilitet borde användas betydligt mer i produktionen. Förbättrade programvaror som är 

mer anpassade för BIM-användningen behövs. De ska innehålla både modell och ritningar, 

och det ska finnas möjlighet att koppla ihop olika ärenden till BIM-modellen, t.ex. om något 

avviker eller är felaktigt. Det ska finnas möjlighet att åtgärda felen direkt, och på så sätt leder 

det till en förbättrad kommunikation och dokumentation som är kopplad till BIM-modellen. 

Det är också viktigt att det ska finnas möjlighet att koppla ihop skyddsronder, miljöronder, 

förbesiktning, tidsplaneringen mm. till BIM-modellen. Användning utav BIM utvecklas hela 

tiden och jag är säkert på att produktionen kommer att förändras mycket i framtiden med 

hjälp av BIM.  
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BILAGA 10: INTERVJU MED ENSARI TURAN, TKI UMEÅ 

DEL 1. Allmänt 

Namn: Ensari Turan 
Utbildning: Byggnadsingenjör  
Arbetserfarenhet: TKI-teknikinstallationer AB 
Ansvarsområde: Produktionsingenjör   
Huvudsakliga arbetsuppgifter: BIM i produktionen, uppföljning av projekt 

Del 2. BIM intervjun 
Vad är BIM för dig?  
BIM är ett väldigt viktig hjälpmedel ute i produktionen för att kunna visualisera, få en klarare 
uppfattning om projektet och vid framtagning av mängder.  

På vilket sätt används BIM i produktionen?  
BIM används för att kunna visualisera på arbetsplatsen. Montörerna har tillgång till mo-
dellen i en i-pad som ger möjligheten att gå runt i modellen och få en klarare bild av pro-
jektet. Det går även att mäta från BIM-modellen. 

Vilka är för- och nackdelarna med användningen av BIM?  

Det finns nackdelar vid framtagning av mängder eftersom det inte går att lita till 100 % på 
BIM-modellen. Det kan bero på att projekterarna slarvat i början och blir det fel i början så 
följer felen med genom hela processen. Som individ blir man lat och fokuserar alldeles för 
mycket på modellen vid framtagning av mängder eller mätningar trots att det finns en osä-
kerhet.  Den största fördelen är att modellen ger en klarare bild av projektet i jämförelse med 
2D-ritningar.  

Vilka är skillnaderna mellan det traditionella 2D-CAD arbetssättet i jämförelse med BIM? 

2D-ritningar är enbart linjer och streck, det går inte att se höjder eller hur rör och ventilat-
ionskanaler är placerade. Med BIM går det att visualisera hur objektet ska se ut i verklighet-

en.  

Har tidsbesparingen förbättras med hjälp av BIM? 
Det blir en tidsbesparing för montörerna då modellen underlättar deras arbete.  

Har produktionskostnaderna minskat med hjälp av BIM? 

En del utav arbetet underlättas med BIM och leder till en tidsbesparing som i sin tur leder till 
minskade kostnader, men det är svårt att svara med siffror då vi inte har statistik på det.  

Hur fungerar samordningen med BIM?  

På TKI ansvarar vi för rör och ventilation, det är samma företag som ansvarar för båda delar-
na så samordningen mellan oss funkar väldigt bra. Ser man till hela projektet fungerar sam-
ordningen bra då BIM ger möjlighet att se till att fel åtgärdas vid ett tidigt skede. Samarbetet 
mellan olika aktörer är också betydligt bättre.  

Har du några förslag/tankar på hur BIM användningen kan utvecklas för framtiden?  
Krav på BIM användning ute i produktionen, det skulle öka standar och kvalitén på bygget. 
Blir det rätt vid framtagning av modellen med information och fakta i början av projektet går 

det att spara mycket mera tid vid framtagning av mängder och mätningar i produktionen.   



49 

 

BILAGA 11: INTERVJU MED BJÖRN BESKOW, NCC 

STOCKHOLM  

DEL 1. Allmänt 

Namn: Björn Beskow 
Utbildning: Civilingenjör inom samhällsbyggnad  
Arbetserfarenhet: NCC, projekteringsledare, utvecklingsgrupper  
Ansvarsområde: BIM-varor i projekteringen  
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Projekteringsledare  

Del 2. BIM intervjun 

Vad är BIM för dig? 
Ett arbetssätt som man arbetar med, utformar en modell innan man börjar bygga.  

På vilket sätt används BIM i produktionen?  

Det varierar från projekt till projekt, framförallt är det samordningsmodellen som används 

för att öka förståelsen för det som ska byggas genom en enklare visualisering. Det går att få ut 

mängder, använda för uppföljning, se var det finns besiktningsanmärkningar mm.  

Vilka är för- och nackdelarna med användningen av BIM?  
Det finns mest fördelar, bättre koll på vad man gör, det går inte att fuska som med 2D-Cad, 
förståelsen ökar om vad som ska byggas. Nackdelarna är att det tar längre tid att rita mo-
dellen i början av ett projekt och att det kan kosta mer pengar i vissa skeden.  

Vilka är skillnaderna mellan det traditionella 2D-CAD arbetssättet i jämförelse med BIM? 
2D-arbetsättet är att ritningar görs i 2D, enkla ritningar som sedan skickas vidare till bygget. 
BIM är mer integrerat och ökar förståelsen och återskapar verkligheten. Det blir bättre integ-
ration mellan arbetsplatsen och projektören.  

Har tidsbesparingen förbättrats med hjälp av BIM? 

Det tar lägre tid att rita och skapa modellen i början. Förståelsen ökar i andra led och det 
leder till en tidsbesparing.  

Har produktionskostnaderna minskat med hjälp av BIM? 
Svårt att svara generellt, det finns många exempel på att BIM minskar produktionskostna-
derna. Med rätt kunskap och rätt utnyttjande utav BIM tror jag totalt sett att det minskar 
kostnaderna.  

Hur fungerar samordningen med BIM?  
BIM ger en klarare bild då samgranskingen förbättras. Det är viktigt att ha en kontinuerlig 
kommunikation mellan olika aktörer för att förklara om något behöver lösas eller är oklart. 

Har du några förslag/tankar på hur BIM användningen kan utvecklas för framtiden? 

Det är mycket som behöver utvecklas, framförallt är det att få ut BIM på en bredare front. 
Börja återanvända informationen på ett bra sätt för det är då tid och kostnader förbättras. 
Programvarorna måste bli enklare, det ska inte ta längre tid att skapa modellen.   
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BILAGA 12: INTERVJU MED PER BJALNES, TYRENS STOCK-

HOLM  

DEL 1. Allmänt 

Namn: Per Bjalnes  
Utbildning: Gymnasieingenjör   
Arbetserfarenhet: Förvaltning, Tyréns 
Ansvarsområde: BIM och IOT-strategi  
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Hitta strukturer och information  

Del 2. BIM intervjun 

Vad är BIM för dig?  
BIM är en informationsstruktur som möjliggör att identifiera ett objekt, funktioner och tjäns-
ter i en förvaltning. Man kan skapa informationstjänster till hyresgäster, man kan möjliggöra 
och synliggöra information om hur en byggnad används för att sedan koppla ihop informat-
ionen med förvaltningsinformationen tillsammans med flera strukturer.  

På vilket sätt används BIM i förvaltningsskedet?  

Det varierar mycket, i vissa fall används det inte alls eftersom BIM inte är ett måste. Med 
BIM kan man få ut mycket information om en byggnad hur den faktiskt fungerar och där 
gäller det att förstå hur informationen ska användas annars blir det lätt missuppfattningar.  

Vilka är för- och nackdelarna med användningen av BIM?  

Nackdelen är att fastighetsägaren inte ställer tydliga krav på vilken typ av information som 
ska kopplas till informationsstrukturen för att få ut den bästa nyttan med BIM.   

Ett exempel, du har en byggnad som har en informationsstruktur som är objektspecificerad 
där du kan koppla information till ett objekt och tjänster. Då kan du i realtid följa vad som 
sker i byggnaden och analysera de data som skapas kring objektet och förbättra information-
en. Har du inte tillgång till BIM måste du ändå förvara information och dokumentation från 
byggnaden. Det är svårt att använda sig av cd-skivor eller skannade PDF från en byggnad 
som har en livstid på 50-100 år.  

Har tidsbesparingen förbättrats med hjälp av BIM? 

Absolut, inom Tyréns vet jag att flera aktörer arbetar med BIM, i olika delar av företaget ger 
BIM en tidsbesparing.   

Hur fungerar samordningen med BIM?  

Det beror på hur noggrann man är då modellen skapas, det som spelar roll är vilka verktyg 
eller strukturer som används. I Sverige saknar vi en BIM-standard som alla använder sig av 
och det gör att samordningen kan vara lite trög.  

Har du några förslag/tankar på hur BIM användningen kan utvecklas för framtiden?  

Det behövs en BIM-standard. Det behöver skapas olika mållösningar och analysverktyg för 
att kunna få ut realtidsdata från en levande modell. Har du en väl strukturerad BIM inform-
ationsstruktur som är öppen och standardiserad är det enkelt att gå runt i modellen.  
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BILAGA 13: INTERVJU MED LARS LIDÉN, METAFA STOCK-

HOLM  

DEL 1. Allmänt 

Namn: Lars Lidén   
Utbildning: Civilingenjör inom el och vatten 
Arbetserfarenhet: Projektör och konstruktör i VSP, teknisk chef/utvecklingschef på Special-
fastigheter.  
Ansvarsområde: Verksamhetsutveckling, strategier för BIM- och informationshantering i 
förvaltning och projekt 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Konsulting   

Del 2. BIM intervjun 

Vad är BIM för dig?  

Bim är en byggnadsinformationsmodell som innehåller all information om byggnaden, in-
formationen kan ligga i olika modeller eller olika databaser. Mitt fokus ligger på Building 
Information Management, att hantera informationen om byggnaden genom hela livslängden. 
Det är allt från projekteringen, vidare genom produktionen och in i förvaltningen, det ska 
vara möjligt att föra tillbaka all information.  

På vilket sätt används BIM i förvaltningsskedet?  

Det finns mycket information ute i förvaltningen. Fastighetsbolag hanterar informationen på 
olika sätt, oftast är informationen spridd i olika system, olika databaser, pappersformat, PDF 
mm. Målet med BIM i förvaltningen är att strukturera informationen och att få en samlad 
information om byggnaden. 

Vilka är för- och nackdelarna med användningen av BIM?  

Fördelarna med BIM är effektiviteten, informationsöverföringen, visualisering för kunder 
och icke utbildade människor inom branschen, planering av drift och underhåll, areahante-
ring. Nackdelen är svårigheten med BIM att hålla informationen levande och uppdaterad. 
Det finns en oro för att förvaltaren inte orkar hålla informationen uppdaterad, och då blir det 
tveksamheter som kan det leda till att BIM inte längre känns pålitligt.   

Har tidsbesparingen förbättrats med hjälp av BIM? 

Det är rätt uppenbart, det är en utav fördelarna, med bättre information blir det bättre förut-
sättningar att planera sin verksamhet och det leder till en tidsbesparing.  

Hur fungerar samordningen med BIM?  

Som gammal projektör känner jag till problemen med dåligt samordnad projektering. Vins-
terna är uppenbara. Genom att använda en modell där man enkelt ser kollisioner kan felen 
åtgärdas i ett tidigt skede. Samordning har en stor drivkraft och BIM borde användas i alla 
projekt, med BIM har man verkligen goda förutsättningar.  

Har du några förslag/tankar på hur BIM användningen kan utvecklas för framtiden? 

Det krävs bättre kunskap, mer information om hur en byggnad ser ut och fungerar för att öka 
nyttan för hyresgästerna.
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