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ABSTRACT  

 

More and more companies within the building sector are using BIM (Building Information 
Model). This degree project has the increased use of BIM as a background, but the work is 
mainly focused on possibilities and limitations specifically for the work with 3D (three-
dimensional drawings). The purpose of this study is to compare the work and costs in 
practice when working with drawings in 2D or 3D. In addition to a literature study, drawings 
from a particular building are compared, where the original 2D drawings are converted into 
3D. Investigations using interviews and questionnaires have been made including several 
different companies where the respondents have different professions. The answers were 
really useful, and the results are mainly based on these answers. Conducting all investigations 
and compiling all the answers gave a balanced picture mainly regarding the w ork with 3D in 
practice. One important result is that one should distinguish between BIM and 3D, where 
BIM is equivalent to a work approach that is recommended primarily for larger projects 
where you have the possibility to save large sums of money. The advantages and 
disadvantages between 2D and 3D drawings depends on how you are as a person and how 
much experience you have with the different software. Moreover, there is no exact figure that 
explains the economic gain or loss specifically by using 2D or 3D. Results and experiences of 
this work, however, suggests that in the fairly near future only 3D will be used. 
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SAMMANFATTNING  

Allt fler företag inom byggbranschen arbetar på olika sätt med BIM (Building Information 

Model). BIM kan innefatta väldigt mycket digital information om en byggnad, där en del av 

all information handlar om en tredimensionell beskrivning, alltså 3D. Det här 

examensarbetet har den ökade användningen av BIM som bakgrund, men fokuserar i 

huvudsak på olika möjligheter och begränsningar just när man arbetar med ritningar i 3D. 

Syftet med det här examensarbetet är att jämföra arbete och kostnader i praktiken när man 

arbetar med ritningar i 2D eller med 3D. Förutom en litteraturstudie jämförs även ritningar 

från en viss byggnad som ursprungligen är ritad i 2D och sedan görs om till ritningar i 3D. 

Undersökningar med intervjuer och enkäter har gjorts med flera olika företag där 

respondenterna har olika yrkesroller. Anledningen till att flera företag valdes var att 

respondenterna inte ska bli påverkade av varandra i de fall då de visar sig vara kollegor. 

Svaren som har framkommit från dessa metoder har verkligen kommit till användning då 

resultateten i huvudsak är baserade på dessa. Därför var det viktigt att försöka få svar från så 

många enkäter som möjligt samt att lyckas få tag på så många respondenter som möjligt.  

Efter att ha genomfört alla undersökningar och sammanställt alla svar så erhölls en 

nyanserad bild främst avseende arbetet med 3D i praktiken. Ett viktigt resultat är att man bör 

skilja mellan BIM och 3D, där BIM motsvarar ett arbetssätt som rekommenderas i första 

hand för större projekt där man har möjligheten att spara större summor av pengar. 

Fördelarna och nackdelarna mellan 2D-ritningar och 3D-ritningar beror på hur man är som 

person och hur mycket erfarenhet man har med de olika programmen. Dessutom finns det 

ingen exakt siffra som förklarar vinsten eller förlusten genom att använda sig av just 2D eller 

3D. Resultaten och erfarenheterna från det här arbetet talar dock för att det inom en ganska 

snar framtid bara kommer att vara 3D som används. 

 

 

Nyckelord: 2D, 3D, BIM, AutoCAD, Revit, projekt, BIM-process 
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FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

VVS Värme, Ventilation och Sanitet 

2D 2- dimensionellt  

3D 3-dimensionellt 

BIM Byggnadsinformationsmodellering, Building 
Information Modell 

X-ref Extern referens 

 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Revit Ett datorprogram som har möjligheten att presentera 
en verklighetsnära bild till skillnad ifrån t.ex. AutoCAD 
som bara visar olika streck.  

AutoCAD Ett datorprogram som presenterar ritningar i 2D och 
3D. 

BIM En digital modell som har förmågan att skapa 
information i ett byggprojekt. 
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1 INLEDNING 

Intresset för BIM ökar inom byggbranschen och det är allt fler företag som använder BIM. 

Det här examensarbetet handlar om att studera om BIM i praktiken verkligen medför 

tillräckligt stora fördelar för företagen.  

Detta inledande kapitel kommer att innehålla bakgrunden och syftet med detta 

examensarbete. Här presenteras också avgränsningar som har gjorts i projektet i samband 

med krav som har ställts både från företag och högskolan.  Eftersom det finns många fördelar 

i alla led och smidigare projektering med en gemensam och uppdaterad modell skulle alla 

gynnas av BIM.  

 

1.1.1 Bakgrund 

Förutom BIM-projektering kommer detta arbete att diskutera en konvertering från 2-

dimensionella ritningar till 3-dimensionella. Denna jämförelse ska göras för att bl.a. jämföra 

fördelar och nackdelar för ett flerbostadshus som är placerad i Västerås stad. Detta innebär 

att från början ska mätning gällande fördelar och nackdelar parallellt med att jämföra en 

konvertering från 2D till 3D ske. I samband med denna process skall litteratursökning för 

BIM-projektering göras där både byggherren och konsulten kan argumentera för och emot.  

Många är bekanta med användningen av BIM-projektering d.v.s. datorritning i 3D, men vet 

inte så mycket om fördelarna och nackdelarna samt kostnadsgränsen. Därför är poängen att 

visa vinster och nyttor med denna sorts projekt samt om den är lönsam jämfört med det 

”vanliga” traditionella sättet som alla har använt/använder sig  av.  

2D-ritningar 

2D-ritningar är ritningar främst i form av olika streck som inte visar byggnaden/objektet i en 

verklighetsnära vy, till skillnad från 3D-ritningar. 

3D-ritningar  

Ritningar i 3D visar mer en verklighetsbaserad version av byggnaden/objektet som man kan utgå 

ifrån. Den visar exakt hur byggnaden ska se ut i slutskede.  
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BIM 

BIM, Building Information Modelling, på svenska Byggnads Informations Modellering är en ny 

arbetsmetod i förhållande till traditionellt CAD-arbete. Där fås en introduktion om vikten av 

insamling av data på byggnadselementet och dessutom erhålls en inblick med aktörer som är 

involverade av byggprojektet från planering till drift. 

Revit 

Revit är ett ritprogram som används av främst byggnadsingenjörer där den kan utnyttjas t ill olika 

byggprojekt. I Revit är det enkelt att rita och projektera en byggnad och bestämma dess snitt, 

elevationer, höjdskillnader och med mera. Det går också att importera CAD-filer och använda de 

som underlag vid ändringar av ritningar eller liknande.  

AutoCAD 

AutoCAD är ett program som används för att få fram ritningar och design i 2D och 3D. 

Ursprungligen var AutoCAD avsett för ingenjörer, men programmet används idag även av 

arkitekter och andra formgivare.  

Varför Revit? 

Anledningen till att användningen av Revit ritningar d.v.s. datorritningar i 3D förekommer så 

ofta på byggföretagen är att man sparar mer tid och får en så verklighetsnära bild som möjligt 

samt att kraven från beställarna på 3D-projektering har ökat, dessutom fås mycket mer av 

beskrivning och intelligens om byggnaden samlat.  Därför är det värt att göra om sina 

ritningar från 2D till 3D, och om projektet är ritad i AutoCAD (Autodesk Revit, 2014) är det 

bra att konvertera till Revit för att underlätta en hel del arbete som kan dyka upp senare. 

Genom att konvertera dessa ritningar kan man senare utnyttja de till andra byggnader med 

samma byggmaterial genom att spara ritningarna i företagets bibliotekskatalog. På så sätt 

sparas mycket jobb som kan dyka upp i framtiden som i sin tur kan kosta företaget pengar.  

Bakgrunden till detta examensarbete är de 2D ritningar som är gjorda i AutoCAD och som 

ska ritas om till 3D i datorprogrammet Revit. Huvudanledningen till denna 

konvertering/jämförelse är att kunna presentera en så verklighetsnära bild som möjligt samt 

att lyfta fram för- och nackdelarna. Utgångspunkten var färdiga konstruktionsritningar som 

var ritade i AutoCAD och sedan utnyttjades som underlag då projekteringen med Revit 

påbörjades. Annat som kom till användning var tidigare studier som har utförts av andra 

personer.   

1.1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att göra en jämförelse där ett byggt flerbostadshus projekterad i 

2D ritas om i 3D. Fördelar och nackdelar ska belysas i rapporten.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/CAD
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ritning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Design
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ingenj%C3%B6r
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1.1.3 Frågeställningar 

1. Vad är för- och nackdelen i jämförelse mellan 2 dimensionella och 3 dimensionella 

ritningar? 

2. Hur mycket mer arbete kräver en presentation av färdigt 2D-projekt jämfört med 3D-

projekt? 

3. Vad är merkostnaden för att rita i 3D?  

4. Vilka byggnader (större eller mindre byggnader) lönar sig bäst med 3D-ritningar? 

1.1.4 Avgränsning 

Ritningar som gjordes under arbetets gång ägde rum på företaget där tillgång till ett utrustat 

rum med allt material som ska kom till användning fanns. Materialen var i form av dator som 

hade tillgång till de olika programmen som efterfrågas under arbetets gång, skrivbord och 

handledaren från företaget. Dessa fanns tillgängliga under vardagar. Programmen som 

användes under arbetets gång var Revit (gäller 3D-ritningar) och AutoCAD (gäller 2D-

ritningar). Konverteringen var på ett flerbostadshus på fyra våningar som är placerad i 

Västerås stad. 

Litteraturstudien var i form av enkäter och intervjuer med olika personer som är insatta i 

branschen och som har goda erfarenheter inom området. Grundkunskaper inom de olika 

programmen kan samlas och sökas utifrån Internetkällor och böcker.   

1.1.5 Problemformulering 

Hur kan man gå tillväga då lämplig litteratur inte finns tillgängliga under arbetets gång? Hur 

hanteras situationen då viktiga underlag som behövs inte hittas? 

 

1.1.6 Målformulering 

Målet med denna rapport var att veta om det är lönsammare för ett företag att jobba med 

AutoCAD eller Revit. Ett annat intresse var att samla information kring BIM som används 

allt mer idag inom byggbranschen. Kunskap erhölls även kring om BIM är en eftertraktad 

byggprocess samt om det är lönsammare att arbeta med 2D eller 3D.  
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2 METOD 

Denna rapport innehåller en litteraturstudie för att öka kunskaperna inom BIM samt 

jämförelsen mellan 2D och 3D ritningar. I rapporten hittas bilder på ett flerbostadshus som 

har gjorts om från 2D- till 3D- ritning. En enkätundersökning och intervjuer har också gjorts 

för att få starkare kunskaper att grunda sig på. Enkäten delades ut till personer med 

erfarenhet inom ämnet och med goda kunskaper och intervjuerna skedde med personer som 

har varit insatta i branschen i minst ett år. Förutom intervjuerna och enkäten gjordes även 

litteraturstudier för att finna en starkare grund att utgå ifrån. Dessutom fanns möjligheten 

till att besöka externhandledare då han befann sig på samma företag där ritningarna och 

examensarbetet ägde rum. Utöver det fanns det en medhjälpare som hade bredare kunskaper 

inom Revit och var till hjälp under arbetets gång.  

 

2.1.1 Litteraturstudie  

 

Litteraturstudien gjordes i flera steg för att kunna underlätta arbetets process så mycket som 

möjligt. Undersökningarna var i form av intervjuer och enkäter till olika respondenter som 

jobbar inom branschen. Eftersom mycket skulle utgå från intervjuerna samt 

enkätundersökningarna så kunde litteraturstudien fokusera extra på BIM och olika 

datorprogram som AutoCAD och Revit. Anledningen till detta var att kunna berätta och ge så 

mycket information om BIM och dessa program som utnyttjas väldigt ofta inom 

byggbranschen så mycket som möjligt. Det som också skulle göras var att öka förståelsen och 

kunskaperna inom dessa programvaror samt modeller. Även högskolans databas kom till 

användning vid sökningar efter äldre arbeten inom samma område som kunde vara till hjälp. 

För att förstärka litteraturstudierna har även tidningsartiklar kommit till användning.  
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2.1.2 Hur BIM oftast utnyttjas 

 

BIM som också kallas för framtiden bland vissa personer som redovisar tredimensionella 

modeller av byggprojekt är också databaser och tidsplaner. Trots detta så finns det 

fortfarande involverade personer såsom arkitekter, ingenjörer, CAD-projektörer och m.m. 

som fortfarande redovisar stora delar av sina ritningar i 2D-CAD. Största problemet som kan 

förekomma och som får användarna att avstå från denna process är överföringen av digitala 

data mellan de olika programmen. Därför är det enligt flera experter viktigt för 

byggbranschen att ta BIM på allvar. 

En annan fördel är att hela byggbranschen faktiskt vill slippa pappersarbete och istället gå 

över till BIM-konceptet där allting redovisas tredimensionellt och BIM är tredimensionella 

digitala modeller av byggprojekt. BIM kan också förklaras som en databas som har alla sina 

mått och material som behövs för att gå från handritning som oftast förekom, men som än 

idag förekommer, hos äldre arkitekter till en färdig byggnad. 

Det innebär att arkitekter och konstruktörer i framtiden e-postar digitala modeller av till 

exempel ett hus sinsemellan och att konstruktören i sin tur skickar dem vidare till 

entreprenörens affärssystem.    

Med det menas att varje steg kan öppna modellen i sin egen takt som kan vara till en fördel 

som senare kan förädla ritningen vidare i sitt eget program. Om arbetet sker på detta vis blir 

det mycket enklare att ge en snabbare och betydligt billigare byggprocess som också kan leda 

till färre byggfel.   

Köhler menar vidare att det dessutom finns stora vinster som kan gynna ett företag inom 

byggbranschen för att öka produktiviteten och kvaliteten. Skulle man göra det skulle man 

kunna slippa mata in samma uppgifter hela tiden (Köhler, 2015). 

2.1.3 Förekommande problem inom BIM 

 

Största problemet som förekommer då övergången till BIM görs är bland annat att de olika 

programmen inte kan kommunicera med varandra, och att konstruktionen fortfarande oftast 

skrivs ut på papper innan de skickas vidare till en entreprenör eller inköpsavdelning. Detta 

bekymmer är mer ett allmänt problem som förekommer och det kan i sin tur vara ett hinder 

för BIM att bli efterfrågad.  

Det finns också undersökningar som brukar göras om tio gånger per projekt. Därför finns det 

en ”utbildning” i form av kurs som görs då en del av byggprocessen inte litar på tidigare 
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parters uppgifter. Det innebär att varje person brukar sitta och mäta ritningar samt räkna. 

Det är anledningen till varför det brukar sägas att information matas in sju gånger under en 

process. Detta är ett otroligt informationsdränage som gäller hela branschen där ingen talar 

samma digitala språk.  

Problemet är att visualiserings- och konstruktionsprogrammet skall kunna hålla en 

kommunikation via ett standardiserat format. Det skulle kunna vara möjligt att göra en 

jämförelse mellan de olika skrivprogrammen och att alla skulle använda samma filformat. 

Dessa skulle kunna öppnas obehindrat med varandras textfiler. 

Ett exempel på sådana programvaror är BIM-process som är funktionell och kompatibel, som 

också har förmågan att effektivisera och spara pengar. De programmen som idag finns är så 

pass kraftfulla att de kan skapa bra BIM-modeller men bristen ligger på samordningen 

mellan programmen som utnyttjas av de olika parterna under själva byggprocessen.  

Annat som kan vara till hinder är att branschen saknar standard för vilken typ av information 

som egentligen ska ingå i den BIM-datafilen som skall levereras. I detta fall kan man ta med 

exakt vad som helst om en 3D-projektering skulle beställas utan att specificera exakt vad 

BIM-filen ska användas till. Även detta kan vara en stor okunnighet inom branschen som 

också kan vara negativt. Förutom allt detta finns det ännu ett hinder som också är viktigt för 

att kunna klara sig. Det är få affärssystem som direkt kan använda BIM-data och därmed 

öppna BIM-modellen så att den kan användas i entreprenörens inköpssystem. Egentligen är 

informationen inlåst i olika format och idag krävs det stora insatser av IT-konsulter för att 

lyckas med en koppling mellan systemen. Därför bör projektören fortfarande ta fram 

rapporter och mängdförteckningar och skicka dessa som PDF- eller Excelfiler till 

inköpsavdelningen.  

Det viktigaste steget för att kunna jobba med BIM-processen på ett effektivt sätt är att ställa 

om tankarna. För att lyckas måste användarna tänka på ett annat sätt och fundera ut bästa 

sättet att gå från 2D-CAD till BIM då det är en annan process. Det är svårt att lyckas att få 

den äldre att rita manuellt då flera personer än idag föredrar handritning till skillnad från 

den yngre generationen som ritar manuellt som i sin tur har enklare att övergå till BIM 

(Köhler, 2015). 
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2.1.4 Att samla in information 

 

Sättet att samla in information inför ett arbete kan vara olika beroende på vilket sorts 

information som eftersträvas. Detta medför att tanken kring ”direkta och indirekta frågor” 

bör väckas. Formulering av frågor kan vara mer eller mindre rak på sak och detta kan 

påverka svaret till en stor grad.  

Direkta frågor syftar mer på frågor som är ur verkligheten och indirekta frågor är mer då 

respondenter ska förklara och dela med sig av sina erfarenheter eller attityder på olika sätt. 

Detta ska göras utan att uppmana dem eller visa det på något tydligt sätt. Ett exempel på den 

indirekta frågan är att försöka inrikta respondentens uppmärksamhet på någon annan än 

hennes eller hans.  

Direkta och indirekta frågor kan även delas in i lågstrukturerade och högstrukturerade frågor 

beroende på frågeformuleringen. 

2.1.5 Varför intervjua och intervjuns former 

 

Syftet med intervjun var att kunna uppnå svar som önskas som kanske är svår att hitta på 

annat sätt. Förutom det så är det till fördel att ibland kunna diskutera om saker innan det 

skrivs ner i en rapport. För att uppnå detta smidigast bör en intervju ske. Resultatet från en 

intervju är beroende av respondentens svar och vikten ligger också på den som intervjuar 

beroende på hur hon eller han ställer frågan samt vad det är för fråga, om användning av 

frågan finns eller inte. Därför bör den som intervjuar vara väl förbered och ha klart för sig 

vilka frågor som ska ställas. Allting bör vara planlagt och förberett inför intervjun. Detta steg 

är väldigt viktigt då önskan om att undvika allt missförstånd som kan dyka upp är starkt och 

det blir mycket lättare för respondenten att hänga med och förstå vad den intervjuaren exakt 

menar.  Det är också viktigt att hitta rätt plats där intervjun ska ske för att undvika att bli 

störd av andra som kan dyka upp på ett eller annat sätt.  

Innan intervjun sätts igång bör information ges i god tid om intervjuns syfte. Skulle 

respondenten inte besvara på det sättet den intervjuande söker eller den intervjuande inte får 

svaret som önskas bör hon eller han ställa om frågan och berätta vad den söker. Dessutom 

ger den möjligheten för djupare frågor som respondenten kan ha mycket mer åsikter om. För 

att kunna utnyttja all information som diskuteras eller ges under intervjun bör den 

intervjuade anteckna allt relevant för att saker som kan vara relevanta och självklara under 

diskussionen kan komma bort från tankarna senare. Därför är det viktigt att ha allt relevant 

på papper. Eftersom intervjun kan ske med vem som helst kan den intervjuade råka ut för 
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någon där de inte delar samma tankar, därför är det viktigt att hålla igång stämningen så gott 

det går.  

Vid intervjun är det väldigt viktigt att vara tydlig då frågan ställs. Det är också viktigt att 

ställa frågan så enkelt och öppet att respondenten ska kunna känna sig bekväm med frågan 

och kunna svara utifrån sina kunskaper och erfarenheter inom respektive område (Fransson, 

2005). 

  

2.1.6 Enkätundersökning 

 

Anledningen till att en enkätundersökning gjordes var för att det inte fanns så många 

respondenter som kunde bli intervjuade. Eftersom den formen av information som söktes 

inte var så enkelt att få tag på endast via böcker och webblänkar valdes även enkätutdelning 

som kunde förstärka arbetet. Enkäten bestod av flera frågor, vissa med svarsalternativ och 

andra utan alternativ. Denna enkät delades ut till flera personer vilket innebär att samma 

frågor besvarades av flera olika personer.  

Enkäten ställdes fram i god tid där flera svar ställdes både med olika svarsalternativ samt 

allmänna frågor. Poängen med denna enkät var också att få så många som möjligt som kunde 

besvara och sedan sammanställa alla svar till ett dokument. Även enkäten var viktigt att 

planera till då frågan ska vara väldigt tydligt för att få respondenten att uppfatta den på rätt 

sätt. På det viset undviks onödig och fel information. En annan punkt som är viktigt att ta 

hänsyn till vid denna sorts undersökning är att enkäten bör vara så kort som möjligt för att 

inte tråka ut respondenten, och svaren inte ska behöva vara långa då respondenten kan 

slarva med svaret. Detta innebär att frågan måste vara lätt att uppfatta samt rätt formulerad. 

I denna enkät var sista frågan ganska öppen då den handlade om vad respondenten har för 

syn på det hela samt om hon eller han har några synpunkter eller råd som skulle kunna vara 

till nytta under resans gång (Fransson. E, 2005). 

2.1.7 Undersökning - enkät, - intervju 

 

Kontakt med olika företag togs då det var dags för utdelning av enkät samt intervju. Allt 

började med att ringa samtal till olika byggföretag och mejla olika byggföretag i olika delar av 

landet. Personer som inte befann sig i närheten av Eskilstuna eller Västerås fick enkäten på 

mejl där de kunde besvara genom att fylla i dokumentet. Att inte åka till dem var deras 

önskemål då två respondenter befann sig i Karlstad respektive Stockholm. Efter flera samtal 

och nätbaserade kontakter bokades tid med några företag där bl.a. ingenjörer, CAD-

projektörer, konstruktörer, arkitekter med flera kunde ställa upp och besvara enkäten. 
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Enkäterna distribuerades till företagen där de överlämnades till företagets chef då han skulle 

dela ut dem till respondenterna. Efter ca en vecka kunde de besvarade enkäterna hämtas.  

Eftersom svarsfrekvensen inte var tillräckligt hög kompletterades studien med intervjuer 

med olika personer från andra företag, om möjligheten fanns. En annan anledning till att 

”intervju-formen” valdes var att förstärkta kunskaper och underlag om det visade sig 

nödvändigt. Dessutom eftersträvades tydligare svar för att uppnå bästa resultat och kunna 

besvara frågeställningen på bästa sätt. Dessa intervjuer kombinerades med nätbaserad 

litteratursökning. Litteratursökningen användes i form av en bekräftelse för de svar som 

erhölls av alla enkäter och intervjuer.  

Totalt var det fyra företag som hade personer som kunde tänka sig att bli intervjuade. 

Intervjuerna gjordes med två konstruktörer på Structur, en VD på Byggkonsulten Rune 

Norbäck AB i Eskilstuna, två civilingenjörer på Nordic Architectus samt en arkitekt och BIM-

koordinat på Grontmij.  

Intervjuerna spelades in efter överenskommelse med respondenterna. Anledningen till att 

denna form (inspelningen av hela samtalet) av intervju valdes var för att allting ska kunna 

flyta på utan att behöva ägna tid åt att anteckna. Detta gjordes med alla respondenterna och 

det var bästa sättet att kunna diskutera fritt och oavbrutet.  Respondenterna fick välja innan 

inspelning att avstå från att få rösten inspelad men ”det är inte större bekymmer så länge 

rösten inte redovisas” svarade de flesta. Även de tyckte att inspelningen var mycket 

smidigare. Intervjuerna tog ca 20-50 minuter per person beroende på hur pratglad 

respondenterna var och hur mycket information hen ville komma ut med. Efter intervjun 

erbjöds den som intervjuar ett ministudiebesök på företagen för att få en förståelse över hur 

företaget jobbar samt vad det jobbar med.  

Poängen med intervjuerna var att få svar som kunde gynnas allmänt inom byggbranschen 

och få idéer kring nästkommande arbete. Då de flesta som intervjuades svarade utifrån sin 

nuvarande arbetsplats gjorde att frågan fick ställas om på ett annat sätt för att få ett svar som 

var allmänt. Syftet var också att få en uppfattning över hur framtiden kunde se ut kring just 

denna fråga som togs upp, och senare hur det såg ut för företaget där respondenten arbetar.  

2.1.8 Flerfamiljshus- Sälgen etapp 2 

 

Sälgen är ett flerfamiljshus som är lokaliserad i Västerås stad som började byggas våren 2014 

och inflyttningen är våren 2015. Byggnaden består av två huskroppar med totalt 32 

lägenheter. Lägenheter har olika storlekar men alla är ett till tre rum och kök och boendeytan 

på dem är 44-66 kvm. Golven i rummen i lägenheterna är parkett och badrummet är av kakel 

och klinker.  På framsidan av byggnaden är det inglasad balkong som har grönområden som 

utsikt. Dessutom är byggnaden placerad i området Malmberg som är väldigt nära till natur 

och city men ungefär tre kilometer in till centrum, dvs. ca tio minuter med buss eller 15 

minuters cyklande. Avståndet till mataffär, bank, apotek, skomakeri, restauranger, klädbutik 
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och frisör är gångavstånd. För att ta sig till de stora köpcentrumen (Hälla och Stenby) i 

Västerås från Malmberg tar det ca tio minuter med bil. Eftersom området ligger nära skog 

och naturskön plats vilket skulle göra det mer attraktivt för personer som gillar idrott och 

hälsa och som löper mycket (Tornet.se). 

Denna byggnad ägdes av PEAB då de har byggt den men i sin tur sålt den till Tornet. 
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Figur 1 . Utsikten från den inglasade balkongen, (Tornet.se).  

 

 

 

 

Figur 2. Utsikt från inglasad balkong från sidan (Tornet.se). 
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Figur 3. Planritning för tre rum och kök plan 0, (bostadvasteras.se).  

 

Figur 4.  Planritning för två rum och kök plan 0, (bostadvasteras.se).  
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Figur 5.  Planritning för ett rum och kök plan 0, (bostadvasteras.se). 

 

 

Dessa planlösningar gäller husetapp 2 medan ritningen som konverterades från 2D till 3D 

gällde etapp 3. Planlösningen såg likartad ut och det fanns inte så stora skillnader mellan de 

olika etapperna.  

2.1.9 Konvertering av ritningar  

 

Till och börja med var alla ritningar tillgängliga på AutoCAD som var ritade 2-dimensionellt. 

Poängen var att få dessa ritningar till 3D via Revit. Eftersom företaget inte hade mycket 

personal, ink handledaren) som behärskade Revit valdes en medhjälpare som räknades som 

andra handledaren. Medhjälparen hade goda erfarenheter inom Revit och gjorde stor nytta 

under resans gång. Medhjälparen var tillgänglig väldigt ofta vilket medförde att flera besök 

gjordes till hennes kontor. 
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Dessa är några ritningar från 2D versionen. 

 

Figur 6. Sektionsplan på AutoCAD. 

 

Figur 7 . Takplan från AutoCAD 
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Till att börja med skulle befintliga ritningar som fanns på AutoCAD konverteras till extern 

referens (x-ref) för att kunna klistra in dem i Revit för att sedan kunna rita på dem och spara 

i Revit. X-ref är en funktion som gör filen synlig i bakgrunden av en annan fil i samma 

program eller annat program. Genom att göra om ritningarna till X-ref sparas även mycket 

tid i framtiden. Efter att ha fått ritningarna i X-ref fil öppnades filen i Revit för att börja med 

ritningen. Vid sidan fanns ritningarna på papper också tillgängliga för mätningar eller annat 

liknande som kunde komma till användning. Anledningen till att X-ref format önskades var 

inte bara för att mäta och rita i Revit utan även för att underlätta hela arbetet till maximal 

nivå samt att spara så mycket tid som möjligt. Efter att bilderna hade klistrats in som X-ref 

format användes de som underlag för att ”rita på”. På det viset erhölls ett underlag med 

exakta mått och modeller på de olika våningarna i flerfamiljehuset. 

 

Figur 8 X-ref som utnyttjades vid användning av Revit.  
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Vid andra steget började arbetet med Revit och ritningen påbörjades. Det tog ungefär två 

dagar innan ritningarna var färdigställda. Efter ca en vecka uppstod ett problem som tog 

väldigt lång tid innan lösningen upptäcktes. Problemet var att ett glapp dök upp på 

ytterväggen av botten våningen på huset samt att hörnen på byggnaden inte ville sitta ihop. 

Medhjälparen tillsammans med uppdragstagaren försökte lösa problemet men det var svårt 

att komma fram till någon sorts lösning. Problemet varade i ca två veckor utan lösning.  I 

slutänden bestämdes det att ta bort allting och ta bort alla filer med X-ref förutom den filen 

arbetet skulle göras på och sedan börja från början och rita på nytt. Denna gång gick det 

ganska snabbt. Hela arbetet och ritningen dröjde ca 3-4 arbetsdagar innan allting var klar 

och klartecken gavs till handledaren som sedan kom för att ge respons.  

Ritningarna var endast konstruktionsritningar (K-ritningar), därför behövdes inga ritningar 

på insidan av planlösningen eller inredningsförslag. 

 

Figur 9. Bild direkt tagen från Revit under arbetsgången, plan 1 med tak. 
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Figur 10.  Bild  från Revit som visar plan 1  utan tak under arbetsgången.  

 

 

 

 

Figur 11 .  Färdigställd första huskropp med fyra plan och inglasad balkong. 
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Figur 12. Färdigställd ritning med fyra huskroppar med fyra plan var.  
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Figur 13. Färdigställd takplan på alla tre huskropparna.  

 

Figur 14. Fasad från öster. 

. 
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Figur 15. Fasad från norr. 

 

 

 

Figur 16. Fasad från söder. 
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Figur 17 . Fasad från väster. 
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3 BYGGNADSINFORMATIONSMODELLERING 

En teknisk revolution, byggnadsinformationsmodellering (BIM), har lyckats göra stora 

förändringar i byggindustrin de senaste åren och driver fortfarande branschens utveckling 

framåt i en snabb takt. Genom att utnyttja BIM kan man skapa en digital modell av en 

byggnad som innehåller all nödvändig information i ett byggprojekt. Med hjälp av den 

tredimensionella modellen kan projektet visualisera design, funktionalitet, förutsättningar 

och kostnader. Detta underlättar att undvika bl.a. kollisioner.  

BIM kan utnyttjas av arkitekter, ingenjörer och byggkonstruktörer och de kan dela och utbyta 

information väldigt effektivt och se hur lösningarna fungerar på riktigt. Vid användning av 

BIM kan man också undvika dyrbara misstag och ha säkrare kostnads- och energieffektivt 

byggande med hjälp av simulationen som kan göras (Byggpedia, 2015-01-21).     

Den kan beskrivas som en metod för att kunna hantera information som berör hela 

byggprojektet och förvaltningen.  

Det viktigaste och bästa med BIM är den virtuella modellen som länkar dit all information ett 

projekt länkas, samlas ihop och som kan lagras under livscykeln. En stor fördel som BIM-

modellen har är att den har möjligheten att göra kollisionskontroller med de involverade 

tekniska discipliner, och det som i själva verket sker är att kollisionskontrollerna fungerar på 

det viset att när alla systemritningar är färdigställda sammanställs de till en modell. I denna 

nya modell upptäcks eventuella kollisioner automatiskt, och om kollisionerna inträffar så 

ändrar den påverkade disciplinerna i modellen för att kunna åtgärda felet. Denna modell är 

då objektbaserad och den har möjligheten att uppdateras och modifieras för att vara aktuell 

när som helst. Objektbaserad modell innebär att varje komponent i modellen har en specifik 

beteckning med egenskaper som plats och material länkade till sig. Ett exempel är att 3D-

programmet vet att en vägg i modellen är jämförbar med en speciell väggtyp samt vilka 

material den består av. På det viset skiljer den sig från den vanliga 3D-modellen jämfört med 

en 2D-ritnigen då den fungerar bara som en visualisering.  

Varför 3D-ritningar blir alltmer så populära och omtyckta beror på att personer som inte är 

insatta i ritningar och som inte är ritningsvana har lättare att se helhetsbilden då den blir så 

verklighetsnära som möjligt. De har lättare att se hur det hela kommer att se ut och fungera. 

På det viset blir det enklare att inblanda beställare och brukare redan i tidigare skedet i 

projekten. Den som också förekommer då är att med hjälp av BIM blir simuleringar mindre 

resurskrävande som medför att den korrekta modellen leder till bättre uppskattning av 

kostnader, mängder och tidsåtgång.  
 
”BIM är alltså ingen teknik, men ett 
samlingsbegrepp på hur informationen skapas, lagras, används på ett 
systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. (Jongeling 2008:2)” 
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Varför 3D-modeller inte används så ofta i projekteringsprocessen kan bero på att icke 

genomarbetade idéer inte är av intresse att visa. Det som också måste finnas med är att en 

modell inte ska endast visas som visualisering utan även som en referens/underlag för hur 

långt projekteringsprocessen har gått. Därför ligger stora fokusen på tekniken och hur den 

ska användas istället för hur den ska samordnas och kommuniceras inom  

projektorganisationen idag. Som helhet kan det påstås att det inte är tekniken som begränsar 

utvecklingen inom byggprojekteringen utan att vilja använda den som gör det (Åsberg, 2013).  

3.1.1 Är allting BIM-teknik? 

 

Termen BIM blir allt mer populär inom tekniken och som används av programutvecklaren då 

det ska förklaras och berättas om kapaciteten och vad dess produkter erbjuder. Trots detta 

behöver inte allting vara BIM-teknik. Det som inkluderar detta är bl.a. modellen som 

innehåller 3D-data och ingen objektattribut. Sådana modeller används för grafiska 

visualiseringar. Det är bra för själva visualiseringen men har inget stöd som kan vara till 

nytta för dataintegration och konstruktionsanalys. 

Det finns också modeller som inte har något stöd av beteendet. Dessa modeller har förmågan 

att definiera objektet men inte att anpassa dess positionering. Detta leder till extremt 

arbetsintensiva ändringar och ger i sin tur inget ”skydd” som kan skapa inkonsekventa eller 

exakta vyer av just den modellen.  

Det finns också modeller som är sammansatta av flera olika 2D-CAD referensfiler som ska 

kombineras ihop för att kunna definiera byggnaden. I detta fall är det omöjligt att få den 

lyhörd i 3D-modell som bli genomförbar, konsekvent och kvantifierbart (Eastman, 2008).  

3.1.2 Fördelar med BIM 

 

BIM har flera fördelar vilket är grunden till varför det har lyckats i byggbranschen. 

Fördelarna är bl.a. 

 Tillgång till korrekt information som samt att det ska vara genom byggnadens 

livscykel. 

 Färre misstag samt bättre samordning under både projekteringens- och 

produktionens gång. 

 . 

 Minskade kostnader. 

 Ökad produktivitet och kvalitet (Byggpedia, 2015-01-21). 
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Förutom allt detta har det även talats om bättre säkerhet, arbetsmiljö och minskade utsläpp 

av koldioxid (www.astacus.se, 2015-01-24). 

 

3.1.3 Nackdelar med BIM  

 

Nackdelarna med BIM kan bl.a. vara att det tar tid och kostar pengar att lära sig delvis ny It-

teknik. BIM kan vara väldigt teknik beroende i form av programvara, datorer och internet 

vilket kräver tid och pengar. En snabb teknisk utveckling som står i motsatsförhållande till 

önskemålet om standardisering kan vara en nackdel. En annan viktig fråga handlar om 

framtida kompatibilitet, där en fråga som kan ställas är om fastighetsförvaltaren verkligen 

kan utnyttja BIM-modellen utan problem med de program han har i framtiden. Anledningen 

till att fördelarna är mer än nackdelarna kan bl.a. vara att människorna som programmerar 

och använder detta verktyg och som lägger in dess databaser ska möjligtvis veta riskerna med 

metoden. Därför måste all data som läggs in vara korrekt angivna samt att arbetet har ha 

skett vid rätt tidpunkt, samma sak gäller alla andra planeringar och projekteringar. Om inte 

allting sker på detta vis kan resultatet påverkas och kan bli felaktigt. Det värsta som kan 

hända är att många fördelar med datorstöd som används som verktyg inom BIM kan förloras 

(Nyman, 2006). 

 

4 BIM UNDER BYGGNADSPROCESSEN 

Under modelleringsprocessen är det väldigt viktigt att välja en logisk arbetsmetod som kan 

spela en viktig roll då BIM-verktyg väljs. Betydelsen av val beror på att arbetet måste rulla på 

försiktigt då modelleringen effektiveras allt mer och det är viktigt att färdiga 

byggnadselement infogas till modellen. Vid miss av något element som också inte finns med i 

biblioteket ska det inte vara svårt att modifiera eller importera från andra leverantörer. Det 

är en stor fördel under byggprocessen då det betyder väldigt stora besparingar i tid. 

En annan stor fördel är om programmet kan anpassa sig till svenska marknaden om den 

arbetar med standardelementen och materialen. Intresset för att infoga annat som plåtar, 

skruvförband och med mera kan finnas. Därför bör man fundera på vissa saker under 

modelleringen av projektet, bl.a. om det är svårt att skapa rätt förutsättningar, modifiera 

befintliga element, om det är komplicerat att infoga detaljkomponenter som skruvförband 

samt om infogningen av ett element är svårt (Isaksson, 2010/2011).  
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Figur 18 En bild över BIM går runt i en "cirkel", (bexelconsulting.com). 

  

Vid arbete med BIM ur ett datatekniskt perspektiv kan en BIM-modell eller en 

produktmodell beskriva en produkt dvs. en byggnad. Denna byggnad skapas av andra 

produkter som bl.a. kan vara balkar och väggar. Denna byggnad beskrivs också i sin tur av 

olika metoder, tider och kostnader.  

 

Till exempel kan beskrivningen av en balk göras på flera olika sätt.  

 En balk kan ritas med streck som kräver mått i textform för att kunna bestämma 

balken korrekt. 

 Balk som är modellerad i 3D-CAD kan känna igen sin modell men ingenting 

annat. 

 I en byggnadsbeskrivning kan text skrivas där måtten bifogas i textformat. 

 Vad egentligen BIM-modellen bygger på är 3D-CAD med tillägg där information 

lagras i varje objekt. I detta format vet balkobjektet själv vilka mått den har då 

den är parameterisrad. Då behöver inte måtten skrivas på ritningen utan kan 

skrivas som en rapport. I denna rapport är det möjligt att infoga även andra 

information som berör balken (Bengtsson, 2015). 
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Figur 19 Basen för ritningen för 2D, 3D och BIM, alltså vad de har för visuella skillnader och som 
informationsbärare (Bengtsson, 2008). 

 

4.1.1 De olika faserna 

Produktionsfasen  

 

Under produktionsfasen är det en stor fördel att kunna styra produktionen utifrån BIM-

modellen och detta sker genom att sammanfoga de olika IT-systemen för de olika 

delprocesserna då ett obrutet informationsflöde kan skapas. För att kunna möjliggöra det 

måste en kartläggning av egna processer ske av organisationen dessutom kan en BIM-modell 

användas för att disponera arbetsplatsen. Detta medför att olika upplägg och dispositions 

alternativ kan simuleras i modellen. Saker som kan förekomma på en arbetsplats och för att 

logistiken runt byggnationen ska vara smidig är bl.a. kranar, broar och tillfälliga lager och det 

är viktigt att dispositionen är väl planerad. Redan i modellen kan projekteringsmissar 

upptäckas och rättas istället för ute på byggplatsen och detta är möjligt tack vare 

simuleringar i modellen. Även byggkostnaderna styrs och kontrolleras under hela 

byggprocessen. En av BIM-modellens uppgifter är att minimera och underlätta kostsamma 

aktiviteter som inte är värdeskapande och till sådana exempel hör: 

 Samordning 

 Kompletterade upphandling 

 Omprojektering 

 Omfly ttning av  material från tillfällig lager på arbetsplatsen 

 Riva och by gga om 

 Inspektion och kontroll 
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Allt detta leder till högre kvalitet i slutändan på det färdiga föremålet och detta leder i sin tur 

till mindre och andra åtgärder som kan komma till på vägen efter mindre fel i början av 

produktionen. 

Förvaltningsskedet 

Här har också BIM-modellen en stor nytta för förvaltaren av föremålet då BIM-modellen 

visar hur föremålet verkligen är byggt. Förvaltaren kan t.ex. direkt se om en vägg är bärande 

eller inte i modellen och hyresgästanpassningar och ombyggnationsplaneringen kan direkt 

göras i modellen. Det är också väldigt viktigt att modellen hela tiden uppdateras med 

förändringarna som görs i föremålet under dess livslängd. Om inte detta sker riskerar 

modellen att tappa sitt värde då informationen i den inte längre är pålitlig. Idag finns det 

system som klarar av att importera en BIM-modell helt till ett förvaltningssystem och detta 

är pga. att förvaltningssystemet har andra typer av krav på modellen. Kraven de har är bl.a. 

att varje vägg måste avslutas i ett giltigt hörn för system automatiskt kunna bilda 

rumsföremål. I framtiden finns det möjlighet även den ekonomiska förvaltningen att bygga 

på BIM-modellen då den utvecklas så långt att även förvaltaren kan använda modellen. 

 

Figur 20 över vem/vilka som kan ha nytta av BIM (Gustafsson, 2006).  
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4.1.2 Databas   

BIM-systemet delar modellen fast inte i lager som den gjorde i ett vanligt CAD-system. 

sorteras modellen efter objektsklasser och databashierarkier. Hur dessa hierarkier används 

beror på vilken medverkande som ska använda denna modell och till vad. Vanligtvis brukar 

arkitekten dela in modellen efter t.ex. våningsplan medan en konstruktör önskar se modellen 

i en statisk vy. Detta innebär att varje medverkande strävar efter sin vy beroende på vad hon 

har för användningsområde. 

BIM-system som saknar en inbyggd hierarkisk ordning bygger på relationsdatabaser. Detta 

kan lösas genom att gränssnittet mot användaren presenterar information på ett hierarkiskt 

sätt. Därför får utvecklarna av BIM-systemet ansvaret att ge användaren en upplevelse av det 

hierarkiska systemet även om BIM-systemet i grunden skulle bygga på relationsdatabas. 
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Figur 21  Karta över hur BIM används ur förvaltarens-, arkitektens- och konstruktörens vy 

(Gustafsson, 2006). 

Vid utnyttjandet av BIM-modellen i ett företags affärsprocess måste varje objekt i modellen 

ha ett unikt ID-nummer som i sin tur skapar en koppling mellan BIM-modellen och övriga 

affärssystem. Det funkar också på motsatt håll. Då hela modellen är lagrad centralt och 

tillgängligt så är detta möjligt (Gustafsson, 2006). 

 

4.1.3 Hur och till vad utnyttjas BIM 

 

 

Figur 22 Den traditionella byggprocessen. I denna byggprocess skapar aktörerna sina specifika 
information och en stor del av denna information blir inte tillgänglig för övriga aktörer (Nyman, 

2006). 

BIM fungerar genom hela byggprocessen och den innehåller viktig information för de olika 

skedena.  
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 Med menas designen på byggnaden, tidsschemat och budgetinformationen. 

 Till konstruktionsskedet hör kvalitet, tidsschema och kostnadsinformation. 

 Som sista steg finns förvaltningsskedet som har hand om uppträdande, nyttjande och 

finansiell information.  

4.1.4 Att komma till nytta med utnyttjandet 

För att få BIM att fungera på bästa sätt måste hänsyn tas till projektets omfattning. De 

viktigaste är tidsschema och budget, ”tid är pengar”. Skulle någonting gå fel skulle det kosta 

enorma summor både i tid och pengar. I vanliga fall brukar denna sorts information finnas 

endast tillgänglig ibland eftersom det tar tid att skapa ny information om förutsättningarna 

skulle förändras. Med hjälp av BIM finns det möjlighet att förändra och uppdatera denna 

information. I detta fall underlättas en hel del då alla har sin relevanta information från 

andra projektörer vilket är en fördel då ändringar i hela projektskedet kan ske utan att 

behöva göra förändringar och kontroller manuellt. På det viset kan varje projektör ägna sin 

tid åt sina specifika problem. 

Modellen kan innehålla information om byggandens användning, livscykel och finansiella 

aspekter i förvaltningsskedet. På detta vis kan tillgången till denna information underlätta 

och spara pengar vid drift dvs. renovering eller ombyggnation samt vid projektering av 

liknande byggnader. 

Vid ett projekt är det oftast beställaren som betalar för CAD-modellen och arkitekten tjänar 

pengar då den erbjuder ytterligare tjänster på den digitala informationen. De kan vara t.ex. 

kostnadsbedömningar, renoveringsplaner med mera (Rafael, 2015-01-25). 

5 DATORPROGRAM  

Autodesk berättar att de har en förmåga som är att påskynda design recensioner på 

skrivbordet med Autodesk Design Review som är gratis, helt digitalt sätt att visa, markera, 

skriva ut och spåra ändringar i Autodesk 2D och 3D-filer. Till allt detta behövs inte den 

ursprungliga design mjukvaran. Möjligheten att arbeta med ett brett utbud av filformat som 

bl.a. inkluderar DWF, DWG och Adobe PDF (www.autodesk.com, 2015-01-25). 
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Figur 23 Hur och till vad BIM kan användas samt inom vilka områden (Nyman, 2006).  

Endast beskrivning av en byggnad med ritningar sker inte med BIM utan även utifrån 

geometri och rums-relationer, geografisk information, tillverkarens detaljer mm. Det betyder 

att även beräkningar av olika misslyckanden inkluderas så som kalkyler, konstruktioner, 

dimensioner och energiberäkningar (Nyman, 2006). 

5.1.1 AutoCAD 

AutoCAD är ett datorstöd för design och utformning av programpaket som grundades av 

John Walker. Funktioner som fås av detta program är grafiska redigeringssystem som tillhör 

databasen som utgör kärnan i varje konstruktionssystem. Tanken med AutoCAD var att det 

skulle köras på stationära datorer, men innehåller inga konstruktionsbegränsningar. Många 

ritningar har begränsad storlek som har förmågan att skapa eller visa den riktiga storleken av 

de koordinater som lagras i ritningen, vilket innebär att AutoCAD inte har någon praktisk 

gräns för detta. En annan fördel med detta program är att den tillåter användaren ändra sina 

menyer, hjälptext eller anpassade mallar som många andra mikro-baserade program inte 

tillåter. Detta är en av anledningarna till varför AutoCAD är ett så eftertraktad program då 

dessa funktioner är betydelsefulla för designarbete. 

Den är också en mikrodator programvara då den körs på mikrodatorer som uppvisar 

egenskaper enkel inlärning och användning, god dokumentation och användarutbildning. 
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Nuvarande inre konstruktioner bör utan tvekan rymma de beräknade framstegen inom dessa 

områden för nästa tioårsperiod, alltså då den körs på en mikrodator så är den en mikro CAD-

paket. Om den skulle flyttas till en minidator konkurrerar den med andra minidatorers CAD-

paket och om den istället flyttas till en stordator blir det en stordator CAD-system.  

 

Att öka kapaciteten på AutoCAD är ett åtagande från företaget likaså valet av hårdvaran som 

stöds. Den 1 maj 1985 lags till tredimensionella kapaciteten på paketet som effektiviserade 

användningen av ritningar (www.fourmilab.ch, 2014).  

Tabell 1 . Uppdateringsutsläpp för de första tio åren för AutoCad (www.fourmilab.ch, 2014). 

 

 

 

 
 

 

 

     Versionens namn  Datum  

1      Version 1.0  December 1982  

2      Version 1.2  April 1983  

3      Version 1.3  Augusti 1983  

4      Version 1.4  Oktober 1983  

5      Version 2.0  Oktober 1984  

6      Version 2.1  Maj 1985  

7      Version 2.5  Juni 1986  

8      Version 2.6  April 1987  

9         Frisättning 9  September 1987  

10      Frisättning 10  Oktober 1988 

11      Frisättning 11  Oktober 1990  

12      Frisättning 12  Juni 1992  
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5.1.2 Revit 

Den officiella websidan för Revit döper programmet ”program för byggdesign och 

konstruktion”. Datorprogrammet Revit underlättar mycket för en som designar och den 

innehåller verktyg med stöd för byggdesign, ventilationsprojektering, el-projektering och 

VVS-projektering, konstruktionsteknik och konstruktion. Revit är också synligt för BIM och 

den har dessutom funktioner som gör det fullkomlig för hela processen. 

Revit är utformat efter arkitekternas tankesätt vilket underlättar att skapa högkvalitativa och 

mer exakt design på byggnaden.   

När det gäller konstruktioner är Revit BIM-lösningen för byggnadskonstruktörer och 

innehåller flera konstruktionsdesigner. Förutom BIM-lösningen har Revit förmågan att 

erbjuda design för det allra mest komplexa byggnadssystemen, ventilations-, el- och VVS-

projekteringar. Med hjälp av BIM får man också enkelt och snabbt information, hjälpmedel, 

metoder och material om byggnationen och hur de förenas (autodesk.se, 2015-01-25). 

En av de största fördelarna med Revit är att det finns möjlighet att ändra vad som helst, var 

som helst och när som helst. För arkitekterna innebär det några minuters uppdatering som 

får utseendet att ändra egenskaper för t.ex. 900 mm fönster i ett projekt. Till följd av detta 

ändras inte filstorleken (www.actacus.se, 2015-01-24). 

 

5.1.3 Revits utveckling  

Ritningsprogrammet Revit utvecklades av individer som jobbade på företaget PTC 

(Parametric Technology Corporation) och det utvecklades med arkitektur i åtanke. 

Programmet var specialbyggt för arkitekter, produktutvecklingsteamet eller design och 

konstruktion. Efterfrågan av Revit Buildings har utvecklats som ett specialbyggt verktyg för 

arkitektur och den anses också som enda helt parametriska modelleringsverktyg som 

tillgängligt. 

Eftersom AutoCAD är en icke-specialiserad CAD-lösning som har filformatet DXF och DWG 

gjorde företaget en samlad insats för att ge en produkt för varje lösning i branschen sedan 

slutet av 1990-talet. År 2002 köptes en konkurrerande programvara till AutoCAD som hette 

Revit från Massachusetts-baserade Revit Technologies för $ 133 000 000. Denna 

programvara som används för byggnadslösningar och infrastruktur grupp Autodesk-

produkter (bimboom.blogspot.se, 2015-01-23). 
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6 UNDERSÖKNING  

6.1.1 Enkätundersökning  

En enkätundersökning gjordes för att få ett bättre resultat som kan komma till nytta i slutet 

av rapporten. Enkäten bestod av ca nio frågor, vissa med svarsalternativ. Frågeformuläret 

skickades till över 30 olika företag i landet. Av dessa 3o företag besvarade endast sex 

personer enkäteten. Två svar kom från NCC och fyra svar från Byggkonsulten Rune Norbäck 

AB. Detta medförde besök till flera olika företag bl.a. AQ arkitekter i Eskilstuna. Där delades 

enkäten ut till personer som ansågs vara professionella inom området.  Totalt blev antalet 

besvarade enkäter 16 stycken.  

Syftet med denna enkät var i första hand att få svar av personer som har erfarenhet inom 

branschen samt har jobbat med 2D och 3D.  

Se bilaga 1.  

6.1.2 Intervju  

Intervjuerna med personer som är insatta i branschen samt har god erfarenhet då 

examensarbetet baseras på resultat av undersökningarna. Totalt var det tio intervjufrågor 

som kunde diskuteras. En annan fråga som togs upp muntligt som inte finns med bland 

frågorna i bilaga 2 var: ”Hur stor är skillnaden mellan 2D-ritningar i jämförelse med 3D-

ritningar i BIM”? 

   

Intervjuerna gjordes med personer från olika företag där personerna har mer eller mindre 

erfarenhet inom området. Antalet personer som intervjuades var sex stycken: 

 En VD 

 En arkitekt  

 Två civilingenjörer  

 Två konstruktörer 
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7 RESULTAT 

7.1.1 Resultat från enkäter  

Detta avsnitt kommer att presentera en sammanfattning av resultat från 

enkätundersökningar samt intervjuer som har med flera personer med olika yrkeskategorier 

samt yrkeserfarenhet. 

Över femtio enkäter delades ut till flera olika företag över landet. Utdelningen gjordes både i 

pappersformat och digitalt. Totalt återkom ca 16 stycken med svar. varierade mellan 1 år till 

40 år. Enkäten innehöll ca nio frågor som var både med och utan svarsalternativ. Personer 

som tog sig tid att besvara enkäter var:  

 Konstruktörer 

 Byggnadsingenjörer 

 Civilingenjörer  

 CAD-projektör 

 Projekterande ingenjör 

 Arkitekt, BIM-koordinator  

 

1. Föredrar du att rita i: 

2D   

Eller 

3D   

 

 

 

Första frågan som ställdes i enkäten handlade om man mest föredrog att rita i 2D eller 3D.  

Denna fråga var en kryssfråga med antingen 2D eller 3D som svarsalternativ. Där svarade 

fyra personer 2D, tio personer 3D och en person skrev att det beror på. Vid mindre projekt 

föredrar 2D medan vid större projekt är det enklare med 3D.    

Personer som föredrog 2D var två stycken CAD-projektörer, en konstruktör samt en 

byggnadsingenjör. De som föredrog 3D däremot var fem stycken konstruktörer, tre stycken 

byggnadsingenjörer och en arkitekt, BIM-koordinator. 

Tabell 2. Resultat på första frågan från enkäterna 

Alternativ  2D 3D Beror på 
Antal personer 4 10 1 
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2. Hur mycket mer arbete kräver en presentation av färdigt 3D-projekt 

jämfört med 2D-projekt? 

 

Andra frågor som handlade om hur mycket mer arbete kräver av ett färdigt 3D- projekt 

jämfört med 2D-projekt. Där svarade ca fyra personer att det tar dubbelt så långt tid att 

arbeta med 2D än 3D. Svaren från dem andra av ingenjörerna var helt olika beroende på 

deras arbetssätt och erfarenhet inom branschen. Vissa svarade att det beror på projektets 

storlekandra svarade att 3D kräver mindre tid. Någon svarade att inte alls hade någon 

erfarenhet från 3D-projekt. Därför var det svårt att säga ett rimligt resultat och en person 

svarade med ett frågetecken.  

 

3. Kostar det mer att rita i: 

2D 

3D 

 

Den tredje frågan Där besvarade fem personer att det kostade mer att rita i 2D, fem personer 

tyckte att 3D kostade mer och fem personer skrev att det totalt beror på projektets art eller 

att de inte vet.  

4. Är det lönsammare att arbeta med 3D inför större eller mindre byggnader? 

 

Fråga nummer fyra handlade också om kostnade men denna gång var det önskan om att veta 

om det var lönsammare att arbeta med 3D för större eller mindre byggnader. emton personer 

på frågan därav elva stycken svarade att det var lönsammare att arbeta med 3D vid större 

projekt medan fyra personer gav olika åsikter så som det beror på, det är lönsammare för 

flerbostadshus och andra tyckte att det inte alls var lönsammare utan att motivera sin åsikt. 

5. Är 2D eller 3D enklare att hantera under projekteringens gång? 

 

Den femte frågan tog upp hanteringen och dess svårighets grad. Alltså om det är var enklare 

att hantera 2D eller 3D under en projekteringsgång. Denna fråga var och svaret var i form av 

fri text där varje person hade möjligheten att beskriva och berätta vad tyckte.  

Resultatet av denna fråga blev att nio personer tyckte att det var enklare att hantera 3D och 

resten tyckte att 2D var enklare att hantera. Anledningen till att det är svårare att hantera 2D 

är då man alltid måste komma ihåg att ändra detaljer i alla delarna av ritningen för att inte. I 

3D är det inte på samma sätt, allting automatiskt och förutom det får man fasader, 

situationsplan och med mera färdiga automatiskt i programmet då man ritar byggnaden. 

Resterande sex personers motiv till att det är enklare att arbeta med 2D var att 3D-

programmet är svårare att hantera men själva modellen är enklare att hantera då man får 

väldigt mycket gratis. Det är enklare att hantera 2D för konstruktörer i första hand då de som 
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mest ritar detaljer och bl.a. stomme eller pelare. Att rita detaljer i 2D kan vara mycket 

enklare och kräva mindre tid än att rita de i 3D.  

6. Vilket efterfrågas mest idag?  

2D 

3D 

 

Syftet med fråga sex var att få en uppfattning om vilket av 2D- eller 3D-ritningar som 

efterfrågas mest idag. Eftersom frågan var så rak var svaret i alternativform då inget annat än 

2D eller 3D behövdes som svar. Av alla ingenjörerna som besvarade enkäten var det sju 

personer som kryssade i 2D, d.v.s. att det är 2D-ritningar som mest efterfrågas idag. Fem 

personer ansåg att det var 3D-ritningar som mest efterfrågades idag och de resterande två 

personerna tyckte att det var lika och att inte visste vilket som var mest attraktiv idag.  

7. Hur tror du framtiden ser ut gällande 2D- och 3D-projektering? 

 

Fråga nummer sju handlade om framtiden och hur man tror att framtiden ser ut gällande 

2D- och 3D- projektering. Syftet med denna fråga var att få en helhetsbild över hur man 

uppfattar utveckling av dessa projekteringar i framtiden samt om en förändring kommer att 

ske t.ex. genom att 3D kommer att vara mer attraktiv i arbetsmarknaden proportionellt med 

minskad efterfrågan efter 2D projekteringar. Utifrån enkäternas svar kunde man att 

majoriteten röstade på 3D och att redan idag ställer krav på att redovisningen av projektet 

ska vara i form av 3D. Några skriver också att ”2D kommer att försvinna förr eller senare och 

fokus kommer att ligga i utveckling av 3D samt dess program”. En person trodde att 

beställarna kommer att efterfråga 3D lika mycket som 2D. 
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8. Vilket föredrar du att arbeta med? 

 

 

2D 

3D 

 

Varför?  

 

Fråga nummer åtta var den näst sista frågan i enkäten och den enda frågan som krävde 

motivering till varför man kryssade i 2D eller 3D. Denna fråga handlade om vad man själv 

föredrog att arbeta med och varför. Här var det ca fyra personer som föredrog 2D med 

motiveringen att: 

 att hantera 

 lättare att ha koll på alla mått 

 Jag är gammal 

 Jag kan det bäst. 

 

v alla som deltog i undersökningen var det tio personer som föredrog 3D då många skrev att 

det är enklare att hantera fel, bättre presentation och enklare att förstå för personer som inte 

är ingenjörer eller projektörer samt att det är snabbare och enklare att ha koll på alla delar av 

ritningarna. Vissa tyckte att det var enklare att marknadsföra samt att locka kunden då man 

kan designa ritningen på ett fint sätt och att man kan se hur den färdiga ritningen kommer 

att se ut i framtiden utan att behöva se olika streck.  

9. Har du några tips och råd som kan vara till hjälp eller extra info utöver 

frågorna som har ställts kan du gärna dela med dig det här? 

 

Sista frågan som var fråga nio handlade om vad man har för tips och råd för studenten under 

examensarbetets gång och i framtiden. Där var det helt fritt att skriva vad man tänkte och 

tyckte och om man ville svara väldigt kort eller lite längre. Vissa av respondenterna valde att 

hoppa över denna fråga. Personer som svarade skrev så: 

 Nej 

 Beställaren måste bli bättre på vad de beställer för 3D- projektering. 

 Utveckla program som redan finns i marknaden för att underlätta för leverantörer 

och andra som är involverade i projektet. 

 Med 3D kan du lättare se hur byggnaden kommer att se ut när det är färdigbyggt. 

Lättare att sälja till kunder när man har 3D-ritning. 

 Mycket handpåläggning. 
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 – I skiss skedet har man sällan bestämt höjder, varken på väggar, fönster eller 

bröstningar. Med 3D-projekt ska man då efteråt gå in och justera samtliga höjder. 

– Många hävdar att fördelen med 3D-projekt är att man får sektioner och fasader 

”gratis”. Min erfarenhet är att dessa bara blir otydliga och fula. Inget liv i och svåra att 

justera. 

– Fördelen är installationssamordningen med 3D-projekt! El och VVS ritar alltid i 3D 

(Enkätundersökning, 2014). 

 

Sista punkten var ett svar från en CAD-projektör med 15 års erfarenhet. 
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7.1.2 Resultat från intervjuer 

Efter att ha samlat kunskap om intervjuteknik och hur allting samlas in gjordes flera 

intervjuer för att komma fram till bästa möjliga svar. Antalet personer som intervjuades kom 

upp till nio stycken varav sju personer intervjuades personligt och två personer fick 

intervjufrågorna som de skriftligt fick besvara. Eftersom svaren blev skriftliga från dessa två 

personer och hela intervjun inte skedde på plats var det svårt att diskutera frågorna. Tyvärr 

var det endast konstruktörer som kunde ställa upp och bli intervjuade och därför var det 

svårt att veta vad personer med andra sorts erfarenheter har för svar och uppfattningar om 

olika saker samt frågorna som ställdes under intervjun.  

7.1.3 Intervjuer  

 

Intervju med VD 

1. Vad är för- och nackdelen i jämförelse mellan 2 - och 3 dimensionell 

projektering/ Resultatet av det på ritningar? 

 

Egentligen tror jag att det som blir nu är att 2D-ritningar blir lite tydligare t.ex. på 

planritningar. Det är lättare att få med allting. På 3D blir det två snitsar och det kan se 

litet konstigt ut ibland. På så sätt blir 2D ritningar enklare. Det blir lättare med 3D om 

man skulle ändra på ett plan så får man det ändrat på alla andra planer och det 

betyder att man ser detaljerna bättre.  

Våra kunder är vana att läsa 2D-ritningar så det blir inte så svårt att läsa 2D-

ritningar.  

 

 

2. Hur mycket mer arbete kräver en presentation av färdigt 3D-projekt 

jämfört med 2D-projekt? 

 

Jag skulle tro att det tar ungefär 10-25 % mer tid i Revit beroende på vad det är något. 

T.ex. flerbostadshus som är fyra plan skulle tar ungefär 15 % längre tid att rita på 3D 

än på 2D. 

 

3. Vad är merkostnaden för att projektera i 3D?  

 

Det kostar mer att rita i 3D men man har mera nytta av det. Jag tror det blir mindre 

fel i 3D. Företag föreslår om de vill ha 2D- eller 3D-ritning och det kommer att kosta 

15 % mer att sälja 3D-projekt 
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4. Vilken typ av byggnader och från vilken storlek börjar det löna sig med 

3D ritningar (BIM)? 

 

Det är lönsammare för större byggnader att rita med 3D. K-ritningar kan vi rita på 3D 

men inga A-ritningar.  

 

5. Är 2D eller 3D enklare att hantera under projekteringens gång? 

 

2D är lättare att hantera under projektets gång. Det beror dels på att vi är vana att rita 

på 2D för att de andra programmen är komplicerade. VVS- och EL är vana att rita i 

3D och de har ritat i 3D rätt länge. Så de tycker att det är lättare att rita i 3D. 

 

6. Hur kan man marknadsföra 3D mot byggherrar? 

 

Det är lite svårt för att det är dem som måste ta steget och vilja ha det i 3D. Vi har haft 

Revit i snart tre år. Vi ritar en del i 3D bara för att komma in i det och lära oss 3D-

ritningar. 

 

7. Vilket efterfrågas mest idag? 

 

Det egentligen ingen som efterfrågar någonting utan de vill fortfarande ha ritningar 

på papper. Det börjar komma lite efterfrågan på 3D nu men det är inte speciellt 

vanligt. Det handlar mest om flerbostadshus. 

 

8. Hur tror du framtiden ser ut gällande 2D- och 3D-projektering? 

 

Jag tror att i framtiden kommer det bli väldigt mycket 3D, ca 85 %. 

 

9. Vilket föredrar du att arbeta med - 2D eller 3D och varför? 

 

Jag vill hellre rita i 3D för det är roligare. Det är mer verklighetsnära och mycket fås 

på köpet typ sektioner, fasader, situationsplan och med mera. 

 

10. Har du några tips och råd som kan vara till hjälp eller extra info utöver 

frågorna som har ställts kan du gärna dela med dig det här. 

 

Tips och råd till dig som student? Lära sig Revit och bli duktig på det kommer att 

behövas. Och problemet med 3D är att det går väldigt fort att få lite grand på en 

stomme (konstruktion) men sen tar det lång tid att få ut riktiga ritningar och få de 

bra. Men riktiga ritningar menar jag att t.ex. rita upp betongvägg och stomme det är 
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inga problem. Men sen när man ska rita isolering, yttervägg och utfackningsväggar 

och få till detaljerna är bökigt i 3D. det blir mer att man ska rita stommen i 3D och det 

övriga i AutoCAD eller någonting och fortsätt där. För att det är mycket det som tar 

tid. Nu har vi inte gjort så utan har även ritat detaljritningen i 3D. det är lättare för A-

ritningar i Revit. Det är lite svårt också, vi ritar väldigt nära A-ritningar, vi ritar 

betongväggarna och så. Då är det bökigt att synka ihop det och det bästa vore om man 

kunde klistra in de i samma fil men programmen funkar inte riktigt på detta sätt. Vi 

provade någon gång men et blir inte så bra och då får man rita av A-ritningen. Därför 

är det lönsammare med 3D. 

 

Jag vet inte om vi kommer gå över till 3D för vi hr många saker och ska man sitta och 

rita de i 3D kan det ta några dagar medan det skulle kunna ritas på några timmar om 

man utnyttjade 2D.  

 

För att egentligen få nytta av ritningen ska man mest rita med 3D och sen koppla till 

AMA-koder, tycker jag. Det skulle man behöva göra för att få nytta av det som en 

byggare. Men som sagt det börjar komma och ibland har de krav på att rita i 3D. De 

stora byggnaderna ska man rita i 3D, t.ex. The mall of Scandinavian i Stockholm den 

ska ritas på 3D. Den är jätte stor. Jag tror att den är för komplicerad och därför är det 

enklare att rita på 3D för att kunna kontrollera eftersom det blir lättare på 3D. Vi kan 

säga att det går lika fort men mindre fel i 3D. I just detta fall blir det lönsammare med 

3D. För en byggare tror jag att det är lönsammare med 3D för flerbostadshus för de 

minskar felen men däremot tror jag att de får högre faktura från oss som ritar med 

3D. 

 

Intervju med konstruktörer 

 

1. Vad är för- och nackdelen i jämförelse mellan 2 - och 3 dimensionell 

projektering/ Resultatet av det på ritningar? 

 

Man sparar mer tid genom att hämta ut mycket information. Och det hör med 

komplexiteten och hur svårt är det. Hur svårt är det att förstå det genom att titta på 

en 2D-ritning och som erfaren konstruktör behöver dem aldrig ha 3D. Det är som 

man säger, ju yngre man är desto mer vill man ha 3D för att man är inte lik bra att 

förstå en 2D ritning. Det är en konst att förstå en 2D ritning, bara ett plan liksom. Det 

beror också på hur mycket de beställer. Det beror kontroller, samordningen och så. 

Vissa vet inte ens varför vi kör på 3D. Det är bara att det finns ett krav på 3D, t.ex. 

kommuner eller landsting vill ha på 3D. Vi kanske ligger lite efter, vi håller på att 

utvecklas men det är det där start tecknet. 

Det finns vissa projekt som har en del på 2D och en del på 3D. Ibland kommer det 

någonting och man ska rita väldigt snabbt och då är det väldigt enkelt att göra det i 
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2D för det är som att rita för hand, några streck. Det är lite svårt att se det där. Har 

man ett hus på t.ex. fem våningar och alla våningar är identisk då ser vi ingen vinning 

av att kör värsta 3D-projektet utan då är det tidsmässigt. Tid är pengar. Man ska ha 

en bra samordning och då får man ut all information, El, VVS och alla andra 

installationer. Samma sak med mängder och AMA och så, det där är vad man ligger 

efter på tror jag.  

 

2. Hur mycket mer arbete kräver en presentation av färdigt 3D-projekt 

jämfört med 2D-projekt? 

 

Jag skulle säga att just nu för oss kräver det ca 20 % mer jobb än normalt. Det är bara 

för att vi inte har optimerat programmet. Om man t.ex. har ett projekt och ska 

påbörja ett nytt projekt. Ska du rita det i AutoCAD så kan du kopiera och klistra in 

men ska du rita i Revit måste du börja om från början. Du kan inte rita upp, du 

kanske kan ta din dumma ritning men det är fortfarande en dum ritning. Jag tror att 

du kan fuska lite mer än vad du kan i Revit. Så jag har upptäckt när jag har ritat i 

Revit att jag redan har ritat denna detalj en gång. I detta fall kan jag klistra in det som 

en dum detalj för annars måste jag rita samma, samma hela tiden i vartenda projekt 

men det är fortfarande en dum ritning. Jag kan ”xreffa” in den som bild eller något 

liknande. Det är samma sak som beräkning på 3D. Optimerar man och lär sig 

samordna kan man vinna mycket på det. Ska man hämta mycket information det är 

då man tjänar på det. Man kan få mycket gratis också t.ex. mängder och så. Jag vet att 

många gör så och få ut det väldigt enkelt när man ska göra räkningen sen typ sådär 

mycket hål osv.   

 

3. Vad är merkostnaden för att projektera i 3D?  

 

Beroende på erfarenhet och hur mycket man har jobbat inom det. Det hr vi diskuterat 

flera gånger och funderat ska vi jobba i Revit här och AutoCAD där, det är jätte svårt. 

Vissa har man börjat på AutoCAD och ska man börja om är det jätte svårt. Det är 

svårt att ta dessa beslut. Just nu tjänar inte jag pengar på att rita i 3D. 

 

4. Vilken typ av byggnader och från vilken storlek börjar det löna sig med 

3D ritningar (BIM)? 

 

Stora byggnader. 

 

5. Är 2D eller 3D enklare att hantera under projekteringens gång? 

 

Typ ska man bara rita en sektion så spelar det ingen roll. Vi tänker alltid så, som 

konsult tänker man alltid vad är billigast? Vad tjänar man mest pengar på och ens 

lönsamhet. Allting handlar om hur mycket man kan ta ut och så. Och sen har vi vissa 

kunder som säger att vi måste rita i 3D för att de har det som ett krav. Vad det är som 
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mest efterfrågas idag är 3D. Men sen är den mer policy, de vill ha det men vet inte 

varför. Framtiden kan man tänka att det gäller bara med AutoCAD sen beror det på 

vad man jobbar med. Till exempel som arkitekt, jag tror inte att jag har sett någon 

arkitekt som inte jobbar med Revit. Där får man ut det fina och göra renderingar, fina 

bilder, bo faktablad till lägenheten som du ska marknadsföra sen och så. Så absolut 

3D för en arkitekt är ett måste men vi som bara sitter här och gör en betong pelare så 

är det en helt annan gång. Samtidigt så man kanske måste göra alla installationer och 

så. De kör mest 3D kanske. Så jag tror att 3D kommer att bli ett måste, som idag det 

känns som att man vill till 3D men man vet inte riktigt varför vi ska till ett 3D. Det 

finns inget svar varför utan det är för att. Till AutoCAD har det kommit lite 3D 

funktioner och det blir smarta funktioner med 3D. AutoCAD har fått lite den där 

typen tabeller och så. Det är 3D som vi vill åt. Många saker är i 3D.   

 

6. Hur kan man marknadsföra 3D mot byggherrar? 

 

Det här är svårt, men det viktigaste för mig är en fin ritning. När jag får en fin ritning 

och jobbar in min tid. Man ska plocka fram alla fördelar. Få ut mer mängder och allt 

annat och ju fortare desto billigare blir det. Har man en handling och ska man rita 

utöver vad man hade bestämt är det enklare att ta fram det på 3D. Det är det som 

mest är attraktivt.  

 

7. Vilket efterfrågas mest idag? 

 

3D 

 

8. Hur tror du framtiden ser ut gällande 2D- och 3D-projektering? 

 

3D kommer att efterfrågas som mest tror vi.  

 

 

9. Vilket föredrar du att arbeta med - 2D eller 3D och varför? 

 

Fördelen är att ändrar man någonting på ett plan så ändras det på alla andra planer 

men samtidigt ändrar man någonting på 2D modellen kan det vara jobbiga att ändra 

samma sak på 3D-modellen. Detaljer är jobbigare med 3D. Men man måste ändå rita 

så komplett. Om man ska t.ex. rita ett fönster på 3D så klistrar man bara in, man ritar 

aldrig varenda detalj. Men på 2D ska man rita varje streck osv. och allting beror också 

på hur mycket vi ska rita och vad du har för entreprenadform och så.  

 

 

10. Har du några tips och råd som kan vara till hjälp eller extra info utöver 

frågorna som har ställts kan du gärna dela med dig det här. 
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På 3D kan man finna felen enklare. Så du måste rita rätt. Planera rätt och arbeta 

enligt dina planera. Hamna inte efter. 

 

Intervju med civilingenjörer 

 

1. Vad är för- och nackdelen i jämförelse mellan 2 – och 3 dimensionell 

projektering/ Resultatet av det på ritningar? 

 

I 3D får man se en helhet, för att gör man en 2D-ritning och sedan då man ska prata 

med en installatör ser man inte var t.ex. rören går. Men på 3D-ritningar är det 

enklare att se det direkt och läsa av ritningen. Man kan också se dimensionerna och 

att de inte krokar med varandra. 

Man kan se hur bygget kommer att se ut när det är klar och man också se enklare hur 

mycket och var rören går. 

 

 

2. Hur m y cket m er arbete kräver en presentation av färdigt 3D-projekt jämfört 

m ed 2D-projekt? 

 

Jag skulle nog säga 200 % alltså dubbelt. Detta beror på att man måste rita om den 

igen typ fasader och så. Men skulle du rita i 3D skulle du få allting gratis.  

 

3. Vad är m erkostnaden för att projektera i 3D?  

 

Nästan dubbelt så mycket även här och självklart kostar programmet också. Att köpa 

in den kostar det mer men det handlar om tid sen också. Det tar längre tid och tid är 

pengar. I längden sparar man pengar och även för kunden blir det billigare om man 

sitter kortare tid med ritningen.  

 

4. Vilken typ av  byggnader och från vilken storlek börjar det löna sig m ed 3D 

ritningar (BIM)? 

 

Jag tror inte det är så viktigt men hur stor byggnaden är utan det är lika bra att rita 

den i 3D för att få ut alla ritningar.  

Ur BIM-synpunkt är det lönsammare med större byggnader eftersom de mindre 

byggnaderna inte är så komplexa. Jag skulle säga gränsen går vid punkthus eller 

byggnader med 6 till 7 våningar. 

 

5. Är 2D eller 3D enklare att hantera under projekteringens gång? 
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2D är svårare att hantera. Eftersom allt man ändrar på ändras inte utan man måste 

själv gå in på fasader och så. Men gör man någon ändring på Revit så ändras det 

automatisk över allt. Många vill ha sitt hur på ett visst sätt. Genom att rita på 3D 

bevisar man att sådant kommer ditt hus att se ut när den är färdigbyggt. Redan vid 

första skedet har man lyckats bevisa utseendet. 

 

6. Hur kan m an m arknadsföra 3D m ot byggherrar? 

 Locka de med alla fina ritningar som är så verklighetsnära.  

 

7. Vilket efterfrågas mest idag? 

Jag tror att det är 3D-ritningar som mest efterfrågas för att beställaren vill se vad han 

eller hon har beställt.  

 

8. Hur tror du framtiden ser ut gällande 2D- och 3D-projektering? 

Jag tror att 2D kommer det alltid att vara kvar men efterfrågan efter 3D kommer att 

ökas. Inom konstruktionen är de flesta ritningarna 2D men det är med A-ritningar 

som är 3D. Inom konstruktionen börjar man också gå över till 3D om man tittar på 

andra program. 

        9. Vilket föredrar du att arbeta med - 2D eller 3D och varför? 

 

Jag skulle föredra 3D för att som jag sa man får en mycket klarare bild och man 

sparar mycket mer tid på att rita det på 3D. Dessutom blir det mindre krockar mellan 

de som är involverade i själva ritningen. Det finns mindre brister i 3D än vad det 

finns i 2D.  

 

10  Har du några tips och råd som  kan vara till hjälp eller extra info utöver frågorna 

som  har ställts kan du gärna dela m ed dig det här. 

 

Jag skulle själv säga att man ska lära sig mycket 3D i skolan och det utvecklas också 

därför är det viktigt att följa utvecklingen så att man inte blir utanför. Revit är och blir 

allt viktigare och jobbar man inte med den på ett tag är dt lätt att tappa bort funktioner 

ut minnet på vägen. Därför är det viktigt att alltid hålla sig igång med det. Med detta 

menar vi att man ska vara aktiv men alla program inte endast dessa.  
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Intervju med BIM-koordinator 

 

 

1. Vad är för- och nackdelen i jäm förelse mellan 2 - och 3 dim ensionell 

projektering/ Resultatet av det på ritningar? 

 

Om vi inte tar hänsyn till BIM så är det mycket enklare att förklara projektet för 

personer som inte är ingenjörer och om man tänker på layouter och så är det mycket 

enklare att göra ändringar i 3D än i 2D. T.ex. på Revit om du ändrar någonting på 

plan vy så ändras det på alla andra ställen så slipper du gå in och ändra på alla andra 

ställen som man gör på 2D. Det finns också risk at missa någonting. På så sätt sparar 

man tid och sparar pengar. Man slipper att en massa andra onödiga arbeten.  

Många tror att 3D kräver mer tid och kostar mer, men jag vet inte var de har kommit 

på detta. Och om man kan programmet bra och allt funkar som det ska räcker det 

med ett par dagar och då har man allting klart. Men om man inte gillar programmet 

och inte kan den blir det inte lönsamt och det kan ta evigheter innan man kommer 

någonstans. Alltså kan jag inte säga något procentuellt utan det beror på personen. 

2. Hur m y cket m er arbete kräver en presentation av färdigt 3D-projekt jämfört med 

2D-projekt? 

 

Det är enklare att göra en fin presentation och rendering och mycket annat i Revit. 

När jag har ritat i 3D kan jag visa fina perspektiv och visa under försäljningen. Skulle 

jag vilja göra samma sak i CAD blir det lite svårare för man kanske till och med 

behöver rita för hand. Även här beror det på personen som jobbar med det då det 

finna vissa som är duktiga på att handrita och är snabba samtidigt som de får ut ett 

bra resultat. I denna generation håller handritnigen på att försvinna. 

3. Vad är m erkostnaden för att projektera i 3D?  

 

Mer kostnad kommer från samordning särskilt när det handlar om stora projekt och 

det är många personer och företag som är inblandade som ska få det att fungera. När 

man tittar på hela projektets gång slösar man kanske mycket tid på att rita osv men 

sparar mycket tid senare under byggprocessen. Detta medför att man minskar på 

överraskningen under senare då allting ser verkligt ut redan vid ritningen. Det är 

anledningen till varför allt fler blir lockade till BIM då allting handlar om BIM stadiet 

och inte då man projekterar. På detta sätt sparar man riktiga pengar. 

 

4. Vilken typ av  byggnader och från vilken storlek börjar det löna sig m ed 3D 

ritningar (BIM)? 



58 

 

 

Stora byggnader, oftast fler bostadshus säger alla men i Sverige är det annorlunda 

eftersom vi inte hr kommit så långt med BIM-projektering. Men skulle du kolla på 

andra länder skulle du se att det inte finns någon arkitektbyrå som jobbar med det 

längre utan alla är ingenjörer som jobbar med det. Efter denna stadie kommer 

projekteringsdelen. Men när det gäller lönsamheten vet jag inte riktigt mycket om 

men jag antar att om jag har ett felfritt projekt som ska byggas och fungera på riktigt 

på datorn tycker jag att det kan bli lönsamt. Eftersom man kan kolla på alla aspekter 

och kontroller men det beror också på helheten och marknaden. I Sverige tror man att 

man måste bekosta mer då man jobbar med 3D-ritningar. Jag tror att det blir samma 

vinst till slut. Detta är då man jobbar med ett projekt ger oss en vinst och om du t.ex. 

har 100 timmar så ska du få vinster i slutändan. Så om det tar en månad här ska det ta 

en vecka men du måste fortfarande få vinsten. Då sjunker priset på allt och det är 

därifrån troendet om att 3D kostar mer kommer. Men egentligen en timma framför 

datorn en timma oavsett vad man gör.  

I Sverige finns det ingen gräns prismässigt tror jag. Det finns inte heller så många 

BIM-projekt för att kunna marknadsföra. I Storbritannien vet jag att man har bestämt 

en viss summa dvs. att man inte får bygglov i BIM om man inte projekterar i en viss 

storlek. Nu ställer regeringen krav på BIM också. Här i Sverige finns det inga gränser 

då i Sverige man tycker att det är upp till kunderna och företaget. En annan sak som 

också är viktigt att ta hänsyn till är att konstruktörer och ingenjörer har svårt att 

ändra sig. De tycker om någonting fungerar bra ska man inte behöva ändra det.  

 

5. Är 2D eller 3D enklare att hantera under projekteringens gång? 

 

Jag tycker att 3D är enklare som sagt. 

  

6. Hur kan man marknadsföra 3D mot byggherrar? 

Genom att göra en BIM-presentation och förklara fördelar och vad man kan tjäna osv. 

jag tror att sådana initiativ kan locka folk och sen beror det på vad det är företag och 

vad de vill utveckla.  

7. Vilket efterfrågas mest idag? 

  Jag tror att det som mest efterfrågas idag är båda två.  

8. Hur tror du framtiden ser ut gällande 2D- och 3D-projektering? 

  Jag tror att efterfrågan efter 3D kommer att öka allt mer. 

9. Vilket föredrar du att arbeta med - 2D eller 3D och varför? 

  Jag föredrar att jobba med 3D eftersom jag tycker att man sparar mycket mer tid.  
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10. Har du några tips och råd som  kan vara till hjälp eller extra info utöver frågorna 

som  har ställts kan du gärna dela m ed dig det här 

 

Jag tycker att alla som kommer ut till arbetsmarknaden ska lära sig mer avancerade 

program för att jag tror en evolution kommer ske där mer avancerade program 

kommer att behövas. 
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8 DISKUSSION  

Målet med detta arbete är att få en bild över jämförelsen mellan 2D-ritningar och 3D-

ritningar och undersöka om BIM-processen är gynnsam för bl.a. Grontmij. För att undersöka 

det valdes ett flerbostadshus som är lokalisera i Västerås stad att ritas om från 2D med 

programmet AutoCAD till 3D med programmet Revit. För att undersöka om detta var 

gynnsam gjordes intervjuer med erfarna personer inom området samt en 

enkätundersökning. Dock måste det att en heltäckande jämförelse inte möjlig då de olika 

programmen skiljer sig åt. Med hjälp av denna bakgrund diskuteras här hur det ska bäst sätt. 

Även andra delar av rapporten ska diskuteras här.  

För att komma i kontakt med de viktigaste fördelarna och nackdelarna som berör detta 

arbete var det viktigt att göra metodval som kunde utnyttjas under arbetets gång. Metoder 

som användes till denna rapport var Revit, AutoCAD, intervjuer och enkätundersökning. 

Dessa metoder valdes då ritningarna skede med hjälp av dessa program. För att få svar på 

rapportens frågeställning valdes intervju och enkätundersökning. Anledningen till detta var 

att frågeställningen inte kunde besvaras endast utifrån litteratur.  

8.1.1 Resultatdiskussion 

Alla enkät och intervjuerna sammanställdes en överblick över resultatet. Utifrån svaren som 

erhölls från alla enkäter och intervjuer var resultatet väldigt meningsfullt examensarbetet. 

Enligt min åsikt är grunden till detta lyckade resultat intervjuerna som skede med samtliga 

personer samt enkätundersökning som många besvarade ganska utförligt. Dessa svar har 

framfört en överblick över byggbranschen och dess syn på bl.a. BIM-modellering samt hur 

mycket den används och kommer att användas i framtiden. Personligen tycker jag att arbetet 

kom i rimligt tid då BIM blir allt mer populär idag och allt fler personer och företag vill 

bekanta sig med metoden. Om tiden hade räckt till hade önskan varit att följa ett helt projekt 

från program till förvaltning och se hur BIM verkligen påverkar projektet både negativ  och 

positivt. Då även resultat av påverkan av BIM under projektets gång tagits fram.  

 

8.1.2 Diskussion angående resultat från enkäter 

Största överraskning som kom under arbetet var då vissa tyckte att 2D-ritningar var enklare 

och bättre än 3D-ritningar. Min förväntan på denna fråga var att nästan alla skulle besvara 

frågan genom att 3D-ritningar är enklare. 
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Vid fråga ett har redovisningen på svaret underlättats och redovisats med hjälp av en tabell 

utifrån respondenternas svar. Däremot var svaret från fråga tre också en överraskning för 

mig då det var samma antal personer som tyckte att det var dyrare att rita i 2D och likaså i 

3D. reaktion beror kanske på de få kunskaperna och erfarenheter jag har inom dessa 

program samt att min generation föredrar mest 3D.  

Vid fråga sju från enkäten var det ingen större överraskning att de flesta röstade på 3D-

projekteringar som skulle bli allt mer efterfrågade i framtiden. Detta beror på att det är 

mycket enklare för personer som inte är insatta i ritningar att förstå projektet ut ett 3D- 

perspektiv än personer som är insatta i ritningar. Svårigheten kommer från att 2D-ritningar 

uppfattas oftast endast som linjer och olika symboler under tiden som 3D-ritningar är 

verklighetsnära och förklarar hur byggnaden kommer att se exakt ut vid förvaltningen. 

Denna bild fås direkt i början av projektet vilket underlättar för beställaren att ändra åsikter 

om hon eller han inte gillar någonting specifikt i byggnaden.  

Enligt förväntningarna var svaret från fråga åtta inte en överraskning. Jag antog att personer 

från den äldre generationen hellre skulle jobba med 2D än 3D eftersom de flesta inte vill 

ändra på sina vanor då de tycker att sättet de jobbar på är fortfarande fungerande.  

8.1.3 Diskussion angående resultat från intervjuer 

Svaren på fråga ett är att 2D-ritningar dominerade bland äldre. Respondenterna tyckte att 

hur svårt än det är att läsa 2D-ritningarna som oftast används vid planritningar så sparar 

man fortfarande mer tid än om man skulle ha utgått från 3D. Man får ut mycket information 

på kortare tid tycker konstruktörerna och även de påstår att ju yngre man är desto mer gillar 

man 3D.  

Att förstå 2D är en konst då det endast är ett planliknande streck med olika symboler men är 

ändå den som är mest är eftertraktad vid den äldre generationen samt de flesta 

konstruktörerna. Man tycker också att 3D inte är lönsamt för ett icke gigantisk projekt, det 

betyder att det inte är så utvinnande att använda det vid ett projekt med typ fem våningar 

och alla våningar är identiska.   

Civilingenjörerna var av den yngre generationen vilket man också kan se på deras svar då de 

föredrar 3D. De anser att 3D är den mest effektiva då man kan se allt i samma dokument så 

slipper man göra fel på flera olika ställen t.ex. då man ska planera med en installatör osv.  

Om hänsyn skulle till BIM skulle det vara mycket enklare att projektera i 3D då även 

personer som inte har någon ingenjörsbakgrund skulle kunna förstå ritningarna och det 

skulle vara mycket enklare att gör ändringar i 3D än i 2D, påstår BIM-koordinatorn. Hon 

tycker också att det inte tar så lång tid som de flesta tror och kostar inte heller så mycket som 

folk påstår. Personligen tror jag att det kan bero på hennes goda erfarenheter samt att hon är 

snabb. Skulle en person utan erfarenheter försöka rita i 3D skulle det ta längre tid eftersom 

personen måste lära sig använda programmet. Samma sak gäller alla, den äldre generationen 
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har inte så mycket erfarenhet av 3D ritningar vilket leder till att de undviker 3D för att göra 

arbetet så fort som möjligt och så rätt som möjligt.  

Fråga två som handlade om tiden och hur mycket mer arbete kräver en presentation i 3D 

respektive 2D vad svaret från de flesta ganska lika med ca 20 % mer tid vid användning av 

3D. Trots att det tar längre tid kan det vara ”smartare” att rita i 3D då man kan göra fina 

renderingar och få ut vackra bilder. Skulle man göra det i AutoCAD som bara ritar i 2D skulle 

det vara svårare och kräva längre tid. Att det skulle vara bättre på Revit beror på ritningarna 

är mer verklighetsnära och kan användas vid presentation. Förutom det får även mycket 

gratis så som fasader, situationsplan och med mera till skillnad från CAD där man får själv 

rita in allting.  

På fråga tre som handlar om den ”viktigaste” delen (pengar) i ett projekt så är svaret att 

många tycker att det kostar mer att rita i 3D men nyttan finns där då antalet fel under 

projektet blir mycket mindre. Detta kan vara en anledning till varför vissa tror att 

försäljningen av 3D kan vara dyrare än 2D, tror jag. Men trots allt så hänger allting på 

erfarenhet och vad man själv är van vid. Skulle det ta längre tid att rita i 3D skulle det kosta 

mer då tid är pengar. Samma sak gällde fråga fyra som handlade lönsamheten för ritning i 2D 

3D. Även här beror det på byggnadens storlek och arbete. Skulle byggnaden vara gigantisk 

skulle det vara lönsammare med 3D. Ett exakt värde eller gränser för att BIM ska ”bli” 

involvera i ett projekt finns inte men skulle man bygga flerbostadshus skulle det vara smart 

att utnyttja BIM och spara pengar under byggprocessen för att undvika fel redan från början 

av ritningarna, jag. 

Skulle man prata om hanteringen av ett projekt och vad som var enklast så skulle flesta rösta 

på vad de är vana vid och vad de har arbetat med under sina arbetsår. Är man ung och har 

jobbat med 3D skulle man föredra 3D. Tillhör man den äldre generationen och har längre 

erfarenhet av 2D skulle man föredra 2D. Konstruktörerna påstår att som konsult strävar man 

efter vad som är billigast. Samma sak gäller marknadsföring mot byggherrar. Man vill ha en 

vacker byggnad som redovisas med hjälp av verklighetsnära bilder för att få ett bra pris som 

den ”förtjänar”. I en sådan situation skulle ritning av 3D rekommenderas få redovisningarna 

skulle vara väldigt vackra med hjälp av renderingsfunktionen. Förutom det vill man locka till 

sig byggherrar och det kan man mest göra genom att redovisa och visa ut det finaste man har 

och det som är mest lockande. Därför tror jag personligen att bästa sättet till marknadsföring 

är att rita i 3D då den är så verklighetsnära och så lockande. Skulle en person som inte är 

insatt i denna bransch vilja köpa ett hus skulle hon eller han inte förstå så mycket av 2D 

ritningar, tycker jag. Detta kan också vara en anledning till varför 3D efterfrågas idag. Enligt 

min åsikt betyder inte det att 2D inte efterfrågas, men den kanske har en konkurrens som är 

3D och därför inte lika eftertraktad som förr. Jag tror också att det är därför vissa av 

respondenterna tror att 3D kommer att bli allt mer eftertraktad. 



63 

 

8.1.4 Den förväntade resultatet 

Innan arbetet sattes igång var funderingarna kring det ska göras och hur bästa resultat 

uppnås. Detta medförde att olika svar var förväntad av olika personer. Under tiden enkäterna 

och intervjufrågorna gjordes var funderingarna kring vilka svar skulle erhållas som skulle 

diskuteras i sista delen av rapporten.  

Resultaten på de ställda frågorna som var förväntade var ganska bekanta med de som erhölls 

förutom ett svar som aldrig dök upp. Det var att åtminstone en person skulle föredra ritning 

för hand. Anledningen till att person från den generationen aldrig dök upp kan bero på att jag 

aldrig fick kontakt med någon som är så gammal som fortfarande använder ritbord och linjal. 

Att intervjua personer som föredrar 2D-ritningar framför 3D-ritningar idag var intressant. 

Intresset låg i att veta hur de tänker och varför de tycker och tänker på detta vis. Därför skulle 

det vara trevligt att intervjua någon som använde sig av ritbord och linjal då den 

generationen inte är så vanligt framkommande idag. Att få respondenter som har tid och är 

intresserade av att bli intervjuade var inte enkelt. Därför var antalet intervjuer inte så många 

som jag hade önskat mig.  
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9 SLUTSATSER 

Slutsatser som ska dras vid detta arbetes slut är att målen är uppnådda och frågeställningen 

är besvarad, dock inte exakt. Som avslutning på hela arbetet vill jag säga att BIM inte är 3D 

utan mer ett effektivt arbetssätt som rekommenderas i första hand för större projekt där man 

har möjligheten att spara störa summor av pengar. Den är inte heller en mjukvara eller ett 

program där den har en funktion som återställer allt utan den är en arbetsmetodik som kan 

utnyttjas från början till slutet av ett projekt. Dessutom är inte endast en enda part som är 

ansvarig över BIM utan det är flera aktörer som är involverade i projektet.  

Fördelarna och nackdelarna mellan 2D-ritningar och 3D-ritningar beror på hur man är som 

person och hur mycket erfarenhet man har inom de olika programmen. Vissa tycker att 

nackdelen med 2D är att man behöver rita in fasader, situationsplan och med mera. Detta 

kan vara en nackdel men fördelen är att detaljerna tar enorm mindre tid att rita i 2D än i 3D. 

I 3D kan man se byggnaden väldigt verklighetsnära och fasader, situationsplan och mycket 

annat får man på köpet. Skulle man ändra någonting på byggnaden i ena planet skulle det 

automatiskt ändras på alla delar av byggnaden till skillnad från 2D där man måste på egen 

hand gå in till varje del och ändra.  

En exakt siffra på hur mycket arbete en presentation av 2D-projekt jämför med 3D-projekt 

kunde inte uppnås men ungefär 15-20 % mer arbete kräver 3D-projekt enligt 

respondenterna. Även här kan det bero på erfarenheten och omtycktheten till programmet. 

Detta gäller även merkostnaden att rita i 3D då exakta siffror inte finns. Dock beror största 

kostnaden på personalens arbetstid. Detta medför att 3D-ritningar samt utnyttjandet av BIM 

lönar sig bäst för större/gigantiska byggnader där man kan möjligheten att spara stora 

summor av pengar. Detta medför också att antalet fel minskar och byggprocessen går fortare 

då allt fel har bearbetats redan vid ritandet.  

En annan viktigt punkt vid beställningen är att beställaren får reda på nackdelarna och 

fördelar vid ritandet av 2D respektive 3D och förklaring till varför det kostar mer att rita i 3D 

än i 2D. 

Avslutningsvis vill jag säga att har man viljan och kunskap kan man komma långt. Idag blir 

BIM alltmer populär inom byggbranschen därför är det viktigt att försöka öka färdigheterna 

och öka kunskaperna inom detta område.  
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10 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Förslag till fortsatt arbete kan vara att underlätta användningen av programmen som 

innehåller 3D för att kunna locka allt fler att samarbeta med 3D-projekt. Många har svårt att 

sätta sig in i dessa program då stegen som ska tas verkar vara besvärliga och svåra. De vill 

inte heller lägga ner tid på något nytt som de ska lära sig från punkt 1 och lämna något som 

de redan kan och känner sig säkra på. Därför är det viktigt att hitta en lockande strategi för 

att få dessa personer som inte gillar/arbeta med 3D ska börja använda det.  

För att lyckas med det kan kombinationen vara att få ut exakta summor till besparingen av 

arbete med 3D samt en gräns som exciterar för arbete med BIM.  
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BILAGA 1: ENKÄTUNDERSÖKNING   

Hej! 

Jag är en student som studerar till Civilingenjör och är inne på sista året av utbildningen 

vilket innebär att det är dags för examensarbetet. Mitt examensarbete går ut på att göra en 

jämförelse mellan 2D- och 3D- projektering. För att delta och vara till hjälp under 

examensarbetets gång får du gärna besvara dessa frågor: 

 

Vad har du för arbetsroll? 

_________________________________________________________ 

Hur länge har du jobbat inom din nuvarande 

roll?______________________________________ 

 

Enkätfrågor: 

 

1. Föredrar du att rita i: 

2D   

 

Eller 

 

3D   
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2. Hur my cket mer arbete kräver en presentation av färdigt 3D-projekt jämfört med 2D-projekt? 

 

 

3. Kostar det mer att rita i: 

2D 

3D 

 

4. Är det lönsammare att arbeta med 3D inför större eller mindre byggnader? 

 

 

5. Är 2D eller 3D enklare att hantera under projekteringens gång? 

 

 

6. Vilket efterfrågas mest idag?  

2D 

3D 

 

7 . Hur tror du framtiden ser ut gällande 2D- och 3D-projektering? 

 

 

8. Vilket föredrar du att arbeta med? 

 

 

2D 

3D 

 

Varför?  

 

 

9. Har du några tips och råd som kan vara till hjälp eller extra info utöver frågorna som har ställts 

kan du gärna dela med dig det här 
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BILAGA 2: INTERVJU 

Hej! 

Jag är en student som studerar till Civilingenjör och är inne på sista året av utbildningen 

vilket innebär att det är dags för examensarbetet. Mitt examensarbete går ut på att göra en 

jämförelse mellan 2D- och 3D- projektering. För att delta och vara till hjälp under 

examensarbetets gång får du gärna besvara dessa frågor: 

 

Vad har du för arbetsroll? 

_________________________________________________________ 

Hur länge har du jobbat inom din nuvarande 

roll?______________________________________ 

 

Intervjufrågor: 

 

1 Vad är för- och nackdelen i jämförelse mellan 2 - och 3 dimensionell projektering/ 

Resultatet av det på ritningar? 

 

 

2 Hur mycket mer arbete kräver en presentation av färdigt 3D-projekt jämfört med 2D-

projekt? 

3 Vad är merkostnaden för att projektera i 3D?  

 

4 Vilken typ av byggnader och från vilken storlek börjar det löna sig med 3D ritningar 

(BIM)? 

5 Är 2D eller 3D enklare att hantera under projekteringens gång? 

 

6 Hur kan man marknadsföra 3D mot byggherrar? 
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7 Vilket efterfrågas mest idag? 

 

8 Hur tror du framtiden ser ut gällande 2D- och 3D-projektering? 

 

9 Vilket föredrar du att arbeta med - 2D eller 3D och varför? 

 

10 Har du några tips och råd som kan vara till hjälp eller extra info utöver frågorna som har 

ställts kan du gärna dela med dig det här 
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