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Sammanfattning 
 
 IT-användandet i byggbranschen har banat väg för nya, effektivare arbetssätt och 
det finns visioner om hur det ska fungera. Syftet med vårt examensarbete är att ta 
reda på byggbranschens användande av, och vision om BIM.  

Vad är BIM – Building Information Model? 
Kort beskrivet är BIM en modell där all information för ett byggprojekts hela 
livscykel kan hanteras. BIM förenklar det fortlöpande arbetet genom hela 
byggprocessen genom att tillhandahålla information om projektet som är 
relevant, uppdaterad, integrerad, fullt koordinerad och av hög kvalité.  

Fördelarna med BIM är många men det finns dock flera hinder på vägen för 
att nå dit. Vi tar upp några av de största fördelarna och svårigheterna utifrån hur 
vi har uppfattat det under våra intervjuer.  

Vi har dragit slutsatsen att det skiljer sig mycket mellan företagen, både vad 
gäller deras arbetssätt och deras vision om BIM. Det börjar dock hända saker och 
vi ser en positiv utveckling mot BIM i framtiden. 
 
 
Nyckelord: BIM (bygginformationsmodell), projekteringsmetodik,  
3D-modellering, byggnadsprojektering 



  

Abstract 
 
The use of IT in the building industry have made way for new more effective 
ways to work and new visions of how it is suppose to work. The purpose of our 
thesis project is to investigate the building industry’s usage and vision of BIM. 

What is BIM –Building Information Model? 
In short terms BIM is a model where all information regarding a building 
project’s whole lifecycle can be handled. BIM makes it easier with the ongoing 
work through out the whole building process by gathering all information about 
the project that is relevant, updated, integrated, fully coordinated and of the 
highest quality. 

The advantages with BIM are plenty, but there are still several problems that 
have to be solved before reaching BIM. We present some of the biggest 
advantage’s and disadvantage’s baset upon our intervju’s with different building 
companies. 

 We have come to the conclusion that it is a big difference between the 
companies’s, both depending their way’s to work and their vision of BIM. 
However, things are starting to happen and we are looking at a positive 
development towards BIM. 
 
Keywords: BIM (building information model), design methodology,  
3D-modelling, building construction 



  

Förord 
 
Hej! Vad roligt att ni tittar på vårt examensarbete. Vi hoppas ni ska tycka det är 
lika intressant som vi tyckt det varit att skriva om ämnet. 
 
Detta är det sista vi gör i vår utbildning till byggnadsingenjörer. Vi skriver vårt 
arbete för Lunds Tekniska högskola under institutionen för byggvetenskaper. Det 
har hållit oss sysselsatta från februari till maj år 2007. 
    
Det är ett undersökande arbete som, förutom på fakta, bygger mycket på olika 
personers tankar och erfarenheter. Vi vill sända ett stort tack till de personer som 
har ställt upp på intervjuerna. Dessa har varit otroligt givande och ligger till 
grund för hela arbetet.  
 
Teoridelen i arbetet är skriven för att ge en bakgrund till ämnet och beskriva de 
förutsättningar hos datorverktyg som återkommer i resultatet och diskussionen. 
För den som är insatt i ämnet och mest är intresserad av vad vi har kommit fram 
till i våra intervjuer går det att hoppa direkt till resultatdelen. Vi har också lagt in 
intervjumaterialet som bilagor för den som hittar något extra intressant de vill gå 
in djupare på. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Olle Bergman och vår examinator 
Anders Robertson för alla tips de gett oss och den tid de har lagt ner på att hjälpa 
oss. Tack! 
 
 
 
 
 
 
 
Lotta Nyman & Johan Söderström 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kostnaderna för att bygga är idag för höga och det krävs att byggbranschen 
effektiviseras för att sänka dessa.  

IT-användandet i byggbranschen har banat väg för nya, effektivare arbetssätt 
och det finns visioner om hur det ska fungera. Det började för cirka 25 år sedan 
när AutoCAD dök upp och förändrade ritningsarbetet radikalt. Sedan dess har 
det experimenterats med ännu effektivare arbetssätt och det har blivit allt 
vanligare med tredimensionell CAD. Idag eftersträvas en modell där all 
information om ett projekt kan lagras och vara tillgänglig för alla intressenter 
genom hela byggprocessen, en så kallad BIM (Building Information Model). De 
flesta stora företag inom branschen arbetar aktivt med utvecklingen av detta 
arbetssätt och ser stora möjligheter med användandet. Det finns dock många 
problem på vägen mot en fullt utvecklad BIM och trots alla fördelar verkar det 
vara svårt att övervinna dessa. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på byggbranschens användande av, 
och vision om BIM. Tanken är att vi ska intervjua någon eller några 
representanter från varje steg i byggprocessen. Vi hoppas att detta ska ge oss en 
bra överblick och förståelse i ämnet så att vi kan besvara de viktigaste frågor vi 
ställt oss: 
 

• Vad är BIM?  
• Hur ser företagens vision om BIM ut? 
• Vilka är fördelarna med BIM, respektive svårigheterna på vägen dit? 
• Hur långt har företagen kommit på vägen mot BIM? 
• Fungerar hårdvaran och datorprogrammen tillräckligt bra för att kunna nå 

en fullt utvecklad BIM?  
• Finns kunskapen, och framförallt, finns viljan att använda BIM?  

1.3 Avgränsningar 

Vi ska inte gå så djupt in på varje program utan främst titta på hur de olika 
programmen samverkar. Vi ska inte heller gå in djupt på de företag vi varit i 
kontakt med utan använda materialet för att försöka få en helhetsbild av 
branschen. 
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2 Teori 

2.1 Utvecklingen av IT i byggbranschen 

För inte alltför många år sedan arbetade alla i byggbranschen med papper och 
penna på ritbord och utförde alla beräkningar manuellt. Det har hänt mycket 
sedan dess. IT har kommit in i byggbranschen och förändrat arbetssättet radikalt. 
Denna utveckling har gått snabbt och pågår idag i allra högsta grad. 

2.1.1 Kort historik 
Sedan datorernas intåg, med en början då Remington RAND Corporation år 
1951 presenterade den första datorn för kommersiellt bruk, UNIVAC 1, har 
förutsättningarna förändrats. Då byggbranschen är en ganska ”trög” bransch 
dröjde det till 80-talet innan det på allvar, och då främst i större företag, började 
ses fördelar med att ta hjälp av IT-verktyg.  
 

 
Bild 1. UNIVAC 1 – den första datorn för kommersiellt bruk. 

 
Det allra första CAD-programmet SketchPad, som kom 1963, gjorde ingen 
större succé, men ledde till utveckling av andra program. BERIT (beräkna och 
rita) var ett av de första CAD-program som användes i Sverige, men inte förrän 
AutoCAD fick fäste under första halvan av 80-talet började branschen se nyttan 
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av att använda CAD-program. Under tidigt 90-tal påbörjades experiment med 
enkla tredimensionella CAD-verktyg. 1 

2.1.2 Nya arbetssätt 
För att kunna hålla kostnaderna nere i byggprojekt är det viktigt att undvika 
misstag i projekteringen. Dessa misstag leder till fel i produktionen vilket kostar 
både tid och pengar. Det behövs metoder för att smidigt lagra och återanvända 
information och underlätta kommunikationen mellan olika aktörer som arbetar 
tillsammans i ett projekt. Det är precis detta som är tanken med BIM. 

2.1.2.1 Produktmodell 
Med datorerna har det digitala informationsutbytet utvecklats i byggsektorn. 
Med tiden har informationen blivit alltmer komplex och krävt nya metoder för 
att informationsutbytet ska fungera. 

Produktmodellen kan ses som föregångaren till BIM. Den definieras av ISO 
som ”en informationsmodell vilken ger en abstrakt definition av fakta, begrepp 
och instruktioner om en produkt” 2. 

Några exempel på vad byggsektorn vill kunna använda produktmodellen till 
är: 
 

• Byggdelar mellan två olika CAD-system i ett projekt 
• Byggdelar från ett CAD-system till ett analysverktyg – till exempel för 

statiska beräkningar 
• Mängdfiler från CAD-system till kalkylprogram 
• Produkter/artiklar från kataloger/databaser in i ett CAD-system3 

2.1.2.2 Varför uppkom BIM? 
BIM kan ses som en utveckling av produktmodellen. Det finns många olika 
namn på och visioner om ”arbetssättet”. Tanken med BIM är att det ska bli det 
gemensamma namnet för att alla ska kunna arbeta mot samma mål. 
 

 
Figur 1. I den traditionella byggprocessen skapar varje aktör sin information och mycket av den 

informationen blir aldrig tillgänglig för övriga aktörer. 

                                           
1 Eckerberg, Klas, Byggandets informationsteknologi, Kapitel 5-Nyckelteknologier 
2 Tarandi, Väino, Byggandets informationsteknologi, Kapitel 7-Process- och byggproduktmodellering 
3 Tarandi, Väino, Byggandets informationsteknologi, Kapitel 7-Process- och byggproduktmodellering 
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2.2 BIM 

2.2.1 Vad är BIM – Building Information Model? 
Kort beskrivet är BIM en modell där all information för ett byggprojekts design, 
konstruktion och förvaltning kan hanteras. 

Uttrycket BIM myntades av Autodesk år 2002 och har sedan dess blivit 
alltmer populärt. Det förändrade branschens yrkesverksammas syn på hur IT kan 
användas i byggbranschen.  

BIM förenklar det fortlöpande arbetet genom hela byggprocessen genom att 
tillhandahålla information om projektet som är relevant, uppdaterad, integrerad, 
fullt koordinerad och av hög kvalité. Modellen gör det lättare för alla intressenter 
att dela med sig och ta del av den informationen. Det ger en klarare bild av 
projektet gör det möjligt att fatta bättre och snabbare beslut Detta ger en mängd 
fördelar: 
 

• Snabbare leverans (sparar tid) 
• Bättre koordinering (färre missförstånd) 
• Minskade kostnader (sparar pengar) 
• Större produktivitet 
• Högre kvalitet på arbetet 
• Nya intäkter och affärsmöjligheter 

 
Genom hela byggprocessen ska denna modell innehålla viktig information för de 
olika skedena: 
 

• Designskedet – design, tidscheman och budget information 
• Konstruktionsskedet – kvalitet, tidscheman och kostnads information 
• Förvaltningsskedet – uppträdande, nyttjande och finansiell information4 

2.2.2 Hur fungerar det? 
Alla projektörer måste ta hänsyn till ett projekts omfattning, tidscheman och 
budget. Om någon av dessa förändras kan det kosta både tid och pengar. I 
traditionell projektering finns denna information endast tillgänglig ibland då det 
tar tid att skapa ny information om förutsättningarna förändras. Med BIM 
uppdateras denna information omedelbart och är alltid tillgänglig. Genom att alla 
alltid har den relevanta informationen från andra projektörer underlättas detta 
arbete och det går att göra ändringar i hela projekteringsskedet utan att behöva 
göra förändringar och kontroller manuellt. Det gör att varje projektör  

                                           
4 Autodesk, Building Information Modeling in Practice (pdf) 
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Figur 2. Med BIM är meningen att en modell ska byggas upp där alla aktörer samlar sin 

information som sedan blir tillgänglig för de övriga aktörerna. 

 
kan ägna mer tid åt sina specifika problem. 

I förvaltningsskedet kan modellen innehålla information om byggnadens 
användning, livscykel och finansiella aspekter. Tillgången till denna information 
underlättar och sparar pengar vid drift, renovering eller ombyggnation och kan 
också underlätta vid projekteringen av liknande byggnader.  

Beställare betalar allt oftare för att få CAD-modellen. Arkitekten kan tjäna 
pengar på den digitala informationen genom att erbjuda ytterligare tjänster, till 
exempel energianalyser, kostnadsbedömningar och renoveringsplaner.5  

2.2.3 Teknologier för BIM 
BIM är ingen teknologi i sig, utan ett arbetssätt. Arbetssättet är dock beroende av 
vissa teknologier. Här är några av dessa ordnade efter ökad effektivitet: 
 

• CAD 
• Objektbaserad CAD 

                                           
5 Autodesk, Building Information Modeling in Practice (pdf) 
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• Integrerad projektering 

2.2.3.1 CAD 
CAD har använts i byggindustrin under årtionden. Det bygger på geometrier och 
är ett väldigt effektivt verktyg för att skapa ritningar. Det krävs dock mycket 
arbete för att kunna arbeta riktigt effektivt med verktyget. Det krävs standarder 
för bl.a. linjetjocklekar och dessutom hänger mycket på hur noga den personen 
som skapar informationen är. För att nå BIM räcker inte vanlig CAD-
projektering till. 

2.2.3.2 Objektbaserad CAD 
Till skillnad från tvådimensionell CAD-projektering fokuserar objektbaserad 
CAD på byggnadens tredimensionella geometri. 2D-ritningar kan plockas ut ur 
modellen och information om byggkomponenter kan lagras för att ge 
information om till exempel mängder. Eftersom objektbaserad CAD 
representerar byggnaden på ett effektivt sätt och det är möjligt att lagra mycket 
information i modellen kan den används för BIM. 

2.2.3.3 Integrerad projektering 
Med integrerad projektering används flera modeller, integrerade med varandra, 
för att få ut data genom deras relationer till varandra. Det ger möjlighet att 
simulera, i detta fall en byggnad, för att se hur den ”fungerar” i verkligheten. 
Några av de främsta fördelarna med detta arbetssätt är: 
 

• All information om projektet lagras i en integrerad databas 
• Alla förändringar av förhållanden mellan olika objekt i modellen reflekteras 

omedelbart i resten av projektet 
• Alla förhållanden i modellen kan definieras av användaren och göras 

tillgänglig för alla 
 
Huvudtanken är att när som helst en ändring görs någonstans i modellen, ska all 
data som berörs automatiskt uppdateras. 
 
CAD och objektbaserad CAD kan till en viss gräns användas för BIM, men det 
kräver en otalig mängd olika teknologier och ett samarbete mellan olika, 
självständiga applikationer. Bara ett integrerat arbetssätt kan ge en omedelbar och 
fullt koordinerad modell, som i sin tur minskar missförstånd i projekteringen, ger 
en klarare bild över projektet och hjälper till att fatta snabba, bra beslut. Detta 
leder till högre kvalitet på arbetet, snabbare projektering och produktion, och 
sänkta projekterings- och byggkostnader. Det förutsätter dock att arbetet sker i en 
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BIM, då det inte fungerar i traditionell projektering. Det kräver att företagen tar 
steget från traditionell projektering. ”Att gå från CAD-baserad teknologi till 
objektbaserad CAD teknologi kan vara en växande eller evolutionär förändring, men 
att gå från integrerad projektering till BIM innebär ett helt nytt arbetssätt.”6 

2.2.4 Finns teknologin tillgänglig? 
BIM handlar mycket om att samarbeta mellan de olika skedena i byggprocessen. 
Det kräver att programtillverkarna tillhandahåller program som kan integreras 
med varandra och på så sätt utnyttja den information som redan finns lagrad i de 
olika programmen istället för att det ska skrivas in på nytt i varje program. 

”Helhetslösningen är bättre än summan av dellösningarna.”7 Så skriver 
företaget Robobat på sin hemsida där de beskriver hur deras program erbjuder 
integrerade helhetslösningar för byggprojektering. De är inte de enda som 
beskriver hur sina program kan arbeta på detta sätt. Möjligheten att arbeta 
liknande en BIM erbjuds av flera programleverantörer, till exempel Autodesk, 
Bentley Systems och Graphisoft.8  

2.2.4.1 Freedom Tower 
Freedom Tower är namnet på den byggnad som ska uppföras på Ground Zero i 
New York. Byggnaden som är i glas ska bli 1776 fot hög. Målet är att byggnaden 
ska stå klar 2011. Arkitekter, konstruktörer och installatörer har arbetat på en 
gemensam digital plattform, med en s.k. BIM. De har använt programmet Revit. 
Projektet är komplext och fullt av utmaningar. Det är många intressenter, inte 
bara de som arbetar med CAD, som är beroende av att snabbt och enkelt få 
tillgång till korrekt, uppdaterad information om projektet.  
För att lyckas med ett sådant projekt krävs det bra verktyg. Ett verktyg som gör 
det möjligt för de olika aktörerna att arbeta smidigt tillsammans. ”Det här 
verktyget hjälper oss uppfylla en dröm vi haft sedan 80-talet. Arkitekter, 
konstruktörer, installatörer och byggnadsarbetare arbetar alla utifrån samma 
integrerade, digitala modell, som innehåller all projektinformation på ett och samma 
ställe.” 9 De olika projektörerna använder sina yrkesspecifika verktyg när de 
arbetar i modellen. När någon uppdaterar modellen får de andra genast tillgång 
till den senaste versionen. I ett så här stort projekt är det lätt att missa någon eller 
några ritningar om de ska uppdateras manuellt. Den tid som i vanliga projekt går 
åt till att ”översätta” data mellan yrkesgrupperna sparas här då alla utgår från 

                                           
6 Autodesk, Building Information Modeling in Practice (pdf) 
7 www.robobat.com länk: About us-Robobat Group 
8 www.wikipedia.org search: Building Information Modeling 
9 Revolutionerande design, Ansvarig utgivare och Chefredaktör: Anders Frankson, Aktuella Byggen 
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samma grunddata. En virtuell kamera användes i modellen för att se om pelare 
krockade eller på annat sätt påverkades av övrig konstruktion och installation. 
Projekteringsarbetet har skett i samarbete med Autodesk som har hjälpt till med 
tekniska lösningar, projektsamarbete och konsulttjänster. ”Revit hjälper oss att 
visualisera projektet så som det kommer att bli. Det är ingenting mindre än en 
revolution.”10 
 

 
        Bild 2. Freedom Tower i New York.11 

                                           
10 Revolutionerande design, Ansvarig utgivare och Chefredaktör: Anders Frankson, Aktuella Byggen 
11 www.slate.com/id/2122020  
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2.3 Filformat 

En förutsättning för BIM är att alla program kan hantera varandras information.  
För att inte låsa informationen i ett specifikt program krävs öppna 

standarder. Det skulle behövas ett ”gemensamt språk” för att underlätta 
kommunikationen mellan olika programvaror.12 Idag konverteras filer mellan 
olika program vilket medför att stora delar av ”intelligensen” försvinner i det 
arbete som byggts upp och detta går inte att reparera.  

Det är vanligt att beställare ställer krav på i vilket program projekteringen 
ska ske. Det är vanligt att de vill ha filerna sparade i ett visst program och i en 
specifik utgåva. Det hindrar aktörer från att arbeta i de program de tycker 
fungerar bäst och försvårar konkurrensen på marknaden. Detta agerande kan 
tyckas strida mot lagen om offentlig upphandling och hämmar utvecklingen.13 

2.3.1 DWG 
Filformatet DWG utvecklades av Autodesk för mer en 25 år sedan och har blivit 
det huvudsakliga filformatet för att lagra data i AutoCAD-baserade produkter. 
Många nya program kan öppna DWG-filer från äldre versioner, till exempel 
AutoCAD 2007 kan öppna filer ända ner till AutoCAD 2.0.14 

Då de flesta beställare kräver att få ritningarna levererade i AutoCADs 
DWG-format har flertalet programtillverkare idag gjort det möjligt att spara filer 
i en ”open source” variant av detta format. Konverteringen till detta format 
medför dock att en viss intelligens i filen går förlorad.15  

2.3.2 IFC 
IFC (Industrial Foundation Classes) är ett neutralt och öppet filformat som inte 
kontrolleras av en ensam tillverkare. Det är ett objektorienterat filformat, 
utvecklat av IAI (International Alliance for Interoperability), som passar bra för 
tanken BIM.16 Det är kanske den bästa kandidaten för den öppna standard för 
produktmodeller, och senare BIM, som den svenska byggsektorn behöver. I både 
Norge och Finland har vissa beställare börjat önska att de ska få informationen 
lagrad i IFC medan det i Sverige verkar vara lite mera segstartat. 

IFC bygger på ISO STEPs geometridelar. ISO STEP-standarden 
utvecklades för att kunna hantera objektorienterad information i en gemensam 

                                           
12 Tarandi, Väino, civ ing,SVR, Eurostep, IT-stöd for ett industriellt byggande - et gementsamt språk (pdf) 
13 Jensfelt, Annika, Lagliga eller olagliga CAD-krav, Arkitekten  
14 www.wikipedia.com search: DWG 
15 Jensfelt, Annika, Lagliga eller olagliga CAD-krav, Arkitekten 
16 www.wikipedia.com search: IFC 
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plattform som mål för datautbyte för produkter över hela livscykeln. 1994 
publicerades de första STEP-delarna som främst var avsedda för 
tillverkningsindustrin. Byggbranschen tog på mitten av 1990-talet ett nytt 
initiativ vars resultat blev en ny internationell standard, IFC, för produktmodeller 
i byggsektorn. År 1995 grundades organisationen International Alliance for 
Interoperability (IAI) som idag har en stabil plattform för IFC 2x2 som denna 
släpptes i maj 2003. Det finns även en Svensk del av (IAI) som kallas Svenska IAI 
forum (SIAI) som är en del av IAI Nordic Chapter. 17 
 

 
Bild 3. IFC:s vision är ett gemensamt filformat världen över. 

                                           
17 Tarandi, Väino, civ ing,SVR, Eurostep, IT-stöd for ett industriellt byggande - et gementsamt språk (pdf) 
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2.4 Datorgrafik 

Många av de datorprogram som används idag ställer stora krav på datorerna. Ju 
mer avancerade programmen blir, ju mer avancerade datorer behövs. Till exempel 
kan grafikkorten ha svårt att klara av de nyaste visualiseringsprogrammen. 

Datorkapaciteten har sedan mitten av 1900-talet följt den så kallade Moores 
lag: ”Var artonde månad fördubblas kapaciteten och halveras priset på en 
jämförbar datoranläggning.” 18 Med tanke på detta borde det inte vara några 
problem i framtiden för datorerna att klara av den nya avancerade 3D-grafiken.19 

2.4.1 API 
API (Application Programming Interface) är det sätt som gör att en programvara 
kan kommunicera med en annan programvara. Det går att förklara API:et som 
den funktion som gör att det går att komma åt en mängd standardfunktioner i ett 
kodbibliotek. Dessa funktioner exporteras från biblioteket till ett annat program. 
Trots att API är gjort för programmerare är det lätt att förstå hur det fungerar då 
det har samma användargränssnitt i olika program. Det gör det lättare för 
programmen att fungera ihop. Utförandet av den kod API:et är tänkt för kallas 
implementation. Till exempel Wine är en implementation av Win32 (Microsoft 
Windows 32-bit).20 21 

OpenGL och DirectX är de två ledande API-biblioteken för grafik. De är 
utvecklade för att visa så bra grafik som möjligt utan att det krävs alltför mycket 
av datorn.  

Att ha en standard för hur grafiken sköts är viktigt för att olika program ska 
fungera ihop grafikmässigt. 

2.4.1.1 OpenGL 
OpenGL (Open Graphics Library) är ett API bibliotek med rutiner för att sköta 
grafiken i en dator. Från början fanns det ett flertal olika grafikbibliotek men 
eftersom OpenGL är en öppen källkod och tillhandahålls gratis har den blivit 
marknadsledande och en standard för hur grafiken sköts.22  

2.4.1.2 DirectX 
Direct3D, som är namnet på den del av DirectX som motsvarar OpenGL, är 

                                           
18 Nationalencyklopedin, IT-branschen – Tredje industriella revolutionen skapar det moderna informationssamhället 
19 Nationalencyklopedin, IT-branschen – Tredje industriella revolutionen skapar det moderna informationssamhället 
20 www.wikipedia.se sök: API 
21 www.webopedia.com go: API 
22 www.opengl.org länk: About OpenGL 
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Microsofts version för att sköta grafiken i deras program, till exempel i Windows. 
Eftersom Microsoft är så pass stort är det egentligen den enda konkurrenten till 
OpenGL och utvecklingen har gått snabbt framåt på senare tid.23 

2.5 Datorprogram 

Det finns en mängd datorprogram för byggprojektering på marknaden. Nya 
versioner och applikationer dyker upp hela tiden men det är få som slår igenom. 

Det finns ett antal saker som avgör om ett CAD-program lämpar sig för 
BIM eller inte. En viktig faktor är vilka filformat programmet hanterar, vilket 
också är avgörande för vilka datorprogram som kan integreras med varandra. Det 
är också av stor betydelse att programmet är objektorienterat och att det går att 
lagra information om byggkomponenter, dels för att kunna plocka ut en kalkyl 
direkt ur modellen.  

Här beskriver vi kortfattat de program som vi har stött på under tiden vi 
arbetat med detta och som alltså är aktuella ute på marknaden. Vi har valt att 
sortera dem efter tillverkare. 

I slutet av detta kapitel har vi lagt in en tabell över ett dessa datorprogram 
där vi tar upp de förutsättningar vi tycker är viktigast för att programmen ska 
kunna samverka med varandra. 

2.5.1 Autodesk  
Autodesk är ledande inom tillverkningen av CAD-program. De tillverkar 
program för det pc-baserade operativsystemet Microsoft Windows. Deras 
program AutoCAD har blivit så pass stort att dess filformat ”DWG” har blivit 
som ett standardfilformat inom den svenska byggbranschen. Alla Autodesks 
produkter hanterar DWG-formatet.24 

2.5.1.1 AutoCAD 
AutoCAD är ett CAD-program som ursprungligen var avsett för ingenjörer för 
att producera ritningar. Det var det första CAD-programmet som verkligen fick 
fäste i byggbranschen och ledde till en övergång från pappersritningar till 
datorritningar. Den första versionen, AutoCAD 1.0, släpptes 1982 och har 
kontinuerligt utvecklats fram till dagens version, AutoCAD 2008.  Grafiken i 
AutoCAD bygger på antingen OpenGL eller DirectX plattform.    

2.5.1.2 AutoCAD Architecture (före detta ADT) 
AutoCAD Architecture är utvecklat från AutoCAD. Programmet är framtaget för 

                                           
23 www.wikipedia.se sök: DirectX 
24 www.autodesk.se länk: Produkter 
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arkitekter men används även av konstruktörer och andra ingenjörer. Den stora 
skillnaden från AutoCAD är att det byggs upp en modell av objekt istället för att 
allt ritas som streck. Det går dock att använda programmet som ett rent 2D-
program också. AutoCAD Architecture stödjer förutom DWG även filformatet 
IFC och grafiken bygger på OpenGL plattformen. 

2.5.1.3 Revit 
Revitserien består av tre olika applikationer, Revit Architecture, Revit MEP 
(mechanical, electrical, and plumbing) och Revit Structure. Tanken med Revit är 
att få ett helt objektorienterat program som är anpassat för BIM och fungerar i 
alla steg från idé till förvaltning. Precis som AutoCAD Architecture stödjer Revit 
även IFC och bygger grafiken på OpenGL plattformen. 

2.5.2 Bentley 
Bentley tillverkar program för arkitekter, ingenjörer och entreprenörer. De är 
stora i många länder men används inte i någon större utsträckning i Sverige. 
Bentleys produkter hanterar DWG- och IFC-formatet och grafiken bygger på 
DirectX plattformen.25 

2.5.2.1 MicroStation  
MicroStation är Bentleys flaggskepp. Det är en CAD-plattform, där alla 
applikationer finns samlade och används av arkitekter, ingenjörer, entreprenörer 
och geotekniker. Programmet strävar efter att kunna användas vid projektering 
med BIM. 

2.5.2.2 STAAD.Pro 
STAAD.Pro är ett tredimensionellt beräkningsprogram för konstruktörer som 
tillverkas av Bentley. Det går att integrera med ett flertal CAD-program. 

2.5.3 CADCOM 
CADCOM är dotterbolag till företaget Program Consulting som är specialister 
på installationsprogram. Deras huvudprodukt är MagiCAD som är en aplikation 
till AutoCAD.26 

2.5.3.1 MagiCAD 
MagiCAD är ett applikationsprogram till AutoCAD. Det används för att rita upp 
värme- och rörsystem, ventilationssystem, el- och telekonstruktioner. 
Programmet är objektbaserat och det finns mycket information om de olika 
objekten lagrat i programmet. Detta gör att det går lätt att till exempel 

                                           
25 www.bentley.com länk: Products 
26 www.cadcom.se länk: Om företaget; MagiCAD 
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dimensionera ett rörsystem och gör det möjligt att få ut mängder till en kalkyl 
direkt ur programmet. MagiCAD hanterar DWG- och IFC-formatet och 
grafiken bygger på OpenGL plattformen. 

2.5.4 Graphisoft 
Graphisoft tillverkar program för design, marknadsföring, ledning och 
förvaltning av byggnader.27 

2.5.4.1 ArchiCAD 
ArchiCAD är ett 3D-modelleringsprogram som används främst av arkitekter. Det 
tillverkas av Graphisoft. Det är helt objektbaserat och har ett användargränssnitt 
som gör det lätt att arbeta med. ArchiCAD stödjer DWG- och IFC-formatet och 
grafiken bygger på OpenGL plattformen. 

2.5.5 NavisWorks 
NavisWorks tillverkar produkter för 3D-modellering bland annat i 
byggbranschen. Deras produkter används genom hela byggprocessen. 
NavisWorks program stödjer de flesta filformat, däribland DWG och IFC och 
som grafikplattform används OpenGL. 28 

2.5.5.1 NavisWorks JetStream 
NavisWorks JetStream är en allmän programvara för 3D/4D design. Programmet 
används bland annat. för att sammanställa flera modeller i ett projekt. Det gör att 
till exempel projektledaren kan utnyttja modellen för att få information om 
byggnaden. Många programtillverkare föredrar JetStreams API då det fungerar 
bra ihop med deras egna produkter. 

2.5.6 Robobat 
Robobat utvecklar modellbaserade produkter som har som mål att erbjuda 
kunden analys-, CAD- och modelleringsprogram som ger en helhetslösning till 
projekteringsskedet. Deras produkter är ”öppna” vilket ger dem möjlighet att 
tillverka applikationer som kan integreras, inte bara med deras egna, utan även 
med andra företags produkter. Robobat samarbetar med ett flertal företag, 
däribland Autodesk och IAI, varför det är ganska självklart att de flesta av deras 
produkter stödjer filformaten DWG och IFC.29  

2.5.6.1 ROBOT Millennium 
ROBOT Millennium är ett analys- och designprogram för konstruktörer. Det 

                                           
27 www.graphisoft.com länk: Products and services 
28 www.naviswork.com länk: About us 
29 www.robobat.com länk: About us-Philosophy; Partners; Our Integrated Solutions-ROBOT Millenium 
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fungerar både tvådimensionellt och tredimensionellt.  
Programmet utnyttjar Robobats öppna standard för att integreras med 

Autodesks Revit Structure och erbjuder där möjligheten att kunna få ut 
konstruktionsberäkningar direkt ur en CAD-modell. 

2.5.7 SketchUp 
SketchUp är ett objektsbaserat visualiseringsverktyg. Det används främst för att i 
ett tidigt skede kunna få fram en visualisering av projektet. Det passar särskilt bra 
för exempelvis stadsplanering. SketchUp stödjer DWG-formatet och arbetar på 
OpenGL grafikplattform. 30 

2.5.8 StruSoft 
StruSoft har bildats ur Skanska koncernen efter nästan 20 år under den. 
Kärnverksamheten består av att utveckla datorprogram till byggbranschen, dels 
som konsultuppdrag och dels som egna program. StruSoft stödjer filformaten 
DWG och IFC och grafiken sköts på OpenGL plattformen.31 

2.5.8.1 FEM-Design 
FEM-Design (Finita Element Metoden) är ett gruppnamn på en serie program 
som utvecklats för att analysera och dimensionera bärande konstruktioner. Ur 
den geometriskt uppbyggda modellen går det att plocka ut underlag för ritningar 
till FEM-Design eller något annat CAD-program. 

2.5.8.2 IMPACT 
IMPACT Precast är en applikation till AutoCAD som producerar 
tillverkningsritningar och komponentspecifikationer. Detta sker utifrån en 
modell med företagsspecifika standardkomponenter som till exempel 
ingjutningsgods, kantdetaljer, linor och armering. 

2.5.8.3 VIP+ 
VIP+ är ett energiprogram för att beräkna energiförbrukning i byggnader. 
Beräkningsmodellen i programmet räknar ut värmetröghet, luftläckage, 
solinstrålning med mera och det går till exempel att få ut tredimensionella 
värmeflöden genom en regelvägg. Just nu arbetar VIP+ med att utveckla en 
modul för kopplingen till en ArchiCAD-modell där areor och byggnadsdelar kan 
hämtas direkt ur CAD-programmet. 

2.5.9 TEKLA 
Tekla är ett finskt företag som utvecklar programprodukter för bl.a. 

                                           
30 www.sketchup.com länk: Product 
31 www.strusoft.se länk: Om StruSoft; Produkter; StruSoft Support 
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byggkonstruktioner. Tekla stödjer filformaten DWG och IFC och grafiken 
bygger på OpenGL plattformen.32 

2.5.9.1 TEKLA Structure 
Tekla Structure 12 är Teklas senaste utgåva av programmet. Programmet 
hanterar konstruktioner i 3D och är utvecklat för byggnadskonstruktörer. Det är 
ett objektsbaserat verktyg som används främst för att bygga upp en stål- eller 
betongstomme men det klarar av även andra material. Modellen kan sedan 
generera analys- och konstruktionsresultat, ritningar, rapporter eller andra utdata.  
 
Datorprogram   Tillverkare Användare DWG IFC Grafisk plattform 

              
AutoCAD   Autodesk A, K x - OpenGL/DirectX 
AutoCAD Architecture   Autodesk A, K x x OpenGL 
Revit   Autodesk A, K, VVS/EL x x OpenGL 
Microstation   Bentley A, K, VVS/EL x x DirectX 
STAAD.Pro   Bentley K x x DirectX 
MagiCAD   CADCOM VVS/EL x x OpenGL 
ArchiCAD   Graphisoft A x x OpenGL 
NavisWorks JetStream   NavisWorks A, K, VVS/EL x x OpenGL 
Robobat Millennium   Robobat K x x - 
SketchUp 6   SketchUp A x - OpenGL 
FEM-Design   StruSoft K x x OpenGL 
IMPACT   StruSoft K x - OpenGL 
VIP+   StruSoft A, K, VVS/EL - - - 
Tekla Structure   Tekla K x x OpenGL 

Tabell 1. Information om datorprogrammen. 

                                           
32 www.tekla.com länk: Tekla; Produkter 
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3 Metod 

Vi har valt att bygga vårt arbete på intervjuer. Anledningen till detta är att vi vill 
göra ett undersökande arbete om dagens användning av BIM i svenska företag. Vi 
vill inrikta oss på hur företagen ser på arbetssättet och hur deras framtidsvision ser 
ut. De intervjuade har valts ut för att ge oss en så bred bild som möjligt av hur 
det ser ut på marknaden idag och för att ge oss insikt i alla skeden i 
byggprocessen. Vi har intervjuat arkitekter, en från ett litet arkitektkontor och en 
från ett större byggkonsultföretag, konstruktörer, en VVS-ingenjör med CAD-
samordningsansvar på företaget och ett par personer som arbetar med IT på ett 
stort byggkonsultföretag. Vi ställde samma grundläggande frågor till alla och 
ytterligare några anpassade frågor till just den personen och det företaget. Vi 
spelade in intervjuerna och skrev sedan ner det som var viktigt för vårt arbete (Se 
bilagor 1-6). 

Fördelen med att bygga arbetet på intervjuer är att det ger en bra bild av hur 
det fungerar i verkligheten, vilket inte alltid stämmer överens med hur det 
framställs av företagen.  

En nackdel med att bygga arbetet på intervjuer är att en specifik persons 
åsikter kanske inte stämmer överens med hela företagets. Dessutom arbetar olika 
företag på olika sätt och arbetssättet kan även skilja sig åt inom samma företag.  

Vi hade inte bestämt från början hur många intervjuer vi skulle göra men 
efter sex stycken kände vi att vi hade fått en bra bild av hur det ser ut på 
marknaden. 



 
 
18

4 Resultat 

4.1 Visionen BIM 

"For life - which is in any way worthy, is like ascending a mountain. When you have 
climbed to the first shoulder of the hill, you find another rise above you, and that 
achieved there is another and another still, and yet another peak, and the height to be 
achieved seems infinity: but you find as you ascend that the air becomes purer and 
more bracing, that the clouds gather more frequently below than above, that the sun is 
warmer than before and that you not only get a clearer view of Heaven, but that you 
gain a wider view of earth, and that your horizon is perpetually growing larger."33 
Det här tycker vi stämmer bra in på BIM. Det är många hinder att ta sig förbi för 
att nå dit men förhoppningsvis kommer det att vara värt det i slutändan.  
 

 
Figur 3. BIM beskriver en byggnad inte bara i ritningar utan också utifrån geometri och 

rumsrelationer, geografisk information, tillverkarens detaljer mm. Den innefattar även 

beräkningar av olika slag, t ex kalkyler, konstruktioner, dimensioner och energiberäkningar. 

Den följer sedan med in i förvaltningsskedet och nyttjas även där. 

 

                                           
33 Endicott Peabody www.cadalyst.com  
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Visionen BIM är ett stort begrepp och berör alla led i byggprocessen. Förenklat 
fungerar det så att arkitekten bygger upp en modell utifrån sin idé. Denna modell 
används för att sälja in designen hos potentiella köpare eller investerare genom att 
visa upp en visualisering av den verkliga byggnaden. Sedan vidareutvecklar 
konstruktören modellen genom att lägga in information om till exempel 
stommen och de olika objektens material som man har räknat ut med integrerade 
beräknings- och analysprogram. VVS- och elingenjörer stoppar in sin 
information i modellen och kan se hur stommen ser ut vilket underlättar vid 
placering av installationerna. Alla dimensioner räknas dessutom ut av 
programmet. Vidare använder entreprenören modellen för att göra kalkyler, där 
mängder tas direkt ur modellen, och tidplaner där modellen kan användas 
fyrdimensionellt för att visualisera byggets gång. När byggnaden är färdigställd 
går modellen in i förvaltningsskedet och nyttjas även där. Det underlättar vid 
drift och modellen kan användas på nytt vid ombyggnation och renovering. 

4.2 Fördelar med BIM 

Fördelarna med BIM är många och äntligen börjar fler och fler inse detta. Vi tar 
upp några av de största fördelarna här, utifrån hur vi har uppfattat det ute på 
företagen. 

4.2.1 Informationshanteringen 
Den största fördelen med BIM är att öka samverkan och återanvända 
information. ”Man har all information samlad på ett ställe, uppdaterad. Det råder 
inga tveksamheter om vilken information som gäller och den är tillgänglig för alla.”34 
När samma sak ritas flera gånger är risken stor att det blir fel någonstans på 
vägen. Med BIM undviks detta i och med att alla arbetar i samma modell och 
återanvänder information som redan finns lagrad. När samarbetet mellan olika 
aktörer och program fungerar sparas tid både genom att onödigt CAD-arbete 
försvinner och genom att missförstånd undviks. 

4.2.1.1 Förvaltningsskedet 
Även inom förvaltningen har den punkt nåtts där nyttan med BIM börjar synas. 
Det börjar bli alltmer vanligt att beställaren vill ha en produktmodell som går 
vidare in i förvaltningsskedet. Tanken är att produktmodellen ska underlätta för 
förvaltaren. ”Det är en romantisk tanke. Den som sitter och proj’ar i slutändan har 
fyllt på med allting så att du kan se exakt vilka glödlampor som ska bytas där och 
vilken ventilation som finns”.35  

                                           
34 Malmgren, Linus, Tyréns 
35 Johansson, Patrik, Tyréns 
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4.2.2 Verklighetstrogen modell 
En modell ger en helt annan bild av byggnaden än vad tvådimensionella ritningar 
ger, en verklighetstrogen bild. Med hjälp av verktyg som gör det möjligt att gå in 
i modellen och titta kan fel upptäckas tidigt i projekteringsskedet istället för att 
det kanske inte upptäcks förrän på byggarbetsplatsen. Det kan handla om till 
exempel kollisioner av olika slag eller helt enkelt en känsla för hur det är att röra 
sig i byggnaden som kan vara svår att få med bara 2D ritningar. De olika 
aktörerna kan hitta mycket information i modellen som de annars måste be 
någon annan konsult om. Det spar många telefonsamtal och mail. För VVS-
konsulten är det en stor fördel att se till exempel hur en vägg är uppbyggd och var 
reglarna sitter. 

4.2.2.1 Kollisionskontroller 
En stor fördel med en 3D-modell är att det går att göra kollisionskontroller. Det 
finns program som automatiskt hittar kollisioner och markerar dessa. Om till 
exempel en kanal krockar med en vägg kan VVS-konsulten skicka modellen, med 
markeringen, till konstruktören som kan kontrollera om det fungerar. 

4.2.2.2 Tillgång till modellen på byggarbetsplatsen 
Det kan underlätta för den som bygger att kunna gå in i en modell och verkligen 
se hur det ser ut. Till exempel i ett projekt med mycket installationer i ett litet 
utrymme kan det vara svårt att se hur det ser ut. Om det skulle finnas tillgång till 
en 3D-modell på arbetsplatsen skulle det underlätta för den som sköter 
installationerna. Istället för att titta på flera olika planer och sektioner går det att 
vrida och vända på modellen.  

4.2.2.3 Exempel från andra industrier 
I andra industrier, till exempel bilindustrin, finns det system, liknande BIM, som 
har nått fram till ett 3D-modellsystem där all information kan samlas. När en 
biltillverkare ska ta fram en ny modell finns hela arbetskedjan inom företaget 
vilket leder till färre missförstånd och ett bättre fungerande samarbete. Det finns 
också möjligheten att prova konstruktionen och göra ändringar innan den säljs. 
Med en verklighetstrogen modell där alla arbetade tillsammans skulle detta på sätt 
och vis bli möjligt även i byggindustrin. 

4.2.3 Kalkyler och tider direkt ur modellen 
Tanken med BIM är att det ska gå att få ut en kalkyl direkt ur en 3D-modell 
genom att integrera ett kalkylprogram med ett CAD-program. Det ska gå att få 
ut mängder ur modellen och priser ska finnas på de olika komponenterna. 
Exempel på detta är programmen TEKLA och MagiCAD där det idag går att få 
mängdförteckningar direkt ur modellen. Det ska det även gå att integrera 
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produktionstidplaner med CAD-modellen för att få en 4D-modell. Denna 
modell ska underlätta kommunikationen mellan de aktörer som berörs av 
tidsplanen. Om detta fungerade skulle det spara väldigt mycket tid i arbetet med 
att ta fram både kalkyler och tidplaner.  

4.2.4 Energiberäkningar direkt ur modellen 
En annan av fördelarna med BIM är att ett energiberäkningsprogram ska kunna 
integreras med en 3D-modell för att slippa knappa in alla värden manuellt i 
programmet. Även köldbryggor ska komma med automatiskt i beräkningen. Alla 
verkar överens om att detta skulle vara smidigt men ingen vi har pratat med 
arbetar med det. 

4.2.5 Tillverkningsindustrin 
Det går att använda 3D-modeller i tillverkningsindustrin för att få ut till exempel 
Prefab-element med exakta håltagningar eller stålkonstruktioner med rätt 
dimensioner direkt från digitala tillverkningsritningar. Det hjälper till att flytta 
mycket av arbetet från arbetsplatsen till fabriken, vilket i sin tur ger en tryggare, 
bättre arbetsmiljö och spar tid då arbetet blir mer effektivt. Vissa material, till 
exempel stål, kan ta lång tid att få levererat. I brådskande projekt görs det därför 
ofta en grovritning i ett tidigt skede för att snabbt kunna beställa hem stålet. 

4.3 Svårigheter på vägen mot BIM 

Det finns många hinder på vägen mot BIM och här nedan tar vi upp en del av 
dem. Vi utgår ifrån vad vi uppfattade att de personer vi intervjuade tyckte var de 
största problemen. 

4.3.1 Mognaden i branschen 
Den kanske största svårigheten med BIM är att branschen inte är mogen för 
detta. Det är svårt för användarna att vänja sig vid 3D modellering när de alltid 
har tänkt tvådimensionellt. Förutom detta problem som ligger hos personen finns 
det ett flertal andra hinder på vägen som till exempel datorprogrammen och 
datorernas kapacitet. 

4.3.2 Detaljeringsgraden 
Ett stort problem är detaljeringsgraden. ”Det som 3D kräver är en jäkla massa 
ställningstaganden, man kan inte låta någonting vara olöst. I framtiden kanske 
systemet blir så pass intelligent att det kan lösa vissa saker självt men då är ju frågan 
om man vågar lita på det i en övergångsfas till man vet att det fungerar. Det är ju 
några steg kvar”.36 Ritningar i 2D kan vara olika detaljerade, bara den information 

                                           
36 Jönsson, Arne, Arkitektlaget 
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som är relevant för en specifik ritning behöver finnas med på just den ritningen. I 
en 3D-modell krävs det att varenda liten detalj finns med för att det ska fungera 
då meningen är att all information ska finnas lagrad i en enda modell. Det kan 
också vara svårt att hitta specifik information och få en bra överblick i en modell 
som innehåller ”allt”. På en ritning finns den specifika informationen som söks i 
klartext då de olika ritningarna innehåller information för olika saker. 
”Ju mer information du stoppar in, ju mer underhåll kräver det.”37 Till exempel då 
modellen används i förvaltningsskedet gäller det att hela tiden uppdatera 
informationen för att kunna dra nytta av den. 

4.3.3 Samarbetet 
”Innan alla arbetar i det ‘nya programmet’ lönar det sig inte utan det innebär bara 
en massa merarbete som man inte får betalt för.”38 För att kunna dra nytta av 
fördelarna med BIM måste alla aktörer arbeta på samma sätt, men många ser 
fortfarande inte nyttan med det. Det är svårt när aktörer som har kommit olika 
långt i utvecklingen ska samarbeta. ”Konstellationerna ser olika ut i nästan varje 
projekt. Det är svårt att få alla att arbeta i samma riktning när man inte har ett 
kontinuerligt samarbete.”39 Det som spelar in blir istället i vilken riktning varje 
aktör strävar. Det stämmer inte alltid in på projektet och det kan bli en väldig 
dragkamp mellan aktörerna. De stora företagen har ofta kommit längre än de 
små. De har helt andra möjligheter vad gäller pengar och även kunskap då de ofta 
har flera av stegen i byggprocessen inom företaget.  

4.3.3.1 Revirtänket 
De flesta vi har pratat med är överens om att det vore bra om samarbetet mellan 
aktörerna i byggprocessen ökade men är tveksamma till om det kommer att 
hända. Det finns ett stort revirtänkande inom branschen som ofta präntas in 
redan under utbildningstiden. Var och en sköter sitt. Vissa är rädda att andra 
aktörer ska komma in för tidigt och försvåra deras arbete. 

4.3.4 Kalkyler och tidplaner kommer in för sent 
För att kunna ta fram en korrekt kalkyl och tidplan krävs att modellen är helt 
färdig. Det kan bli problem då den som arbetar med modellen inte är den som 
gör kalkyler och tidplanerar. Om den som har störst kompetens för att göra detta 
kommer in för sent i projektet fungerar det inte så bra.  

                                           
37 Johansson, Patrik, Tyréns 
38 Jönsson, Arne, Arkitektlaget 
39 Malmgren, Linus, Tyréns 
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4.3.5 Datorprogrammen är inte tillräckligt bra 
Många är rädda för att bli trögt att arbeta i en modell där alltför mycket 
information är integrerad. ”Man kan i en framtid tänka sig att man integrerar allt, 
men man kommer lasta på den här modellen så att varenda liten atom i huset finns 
redovisad. Om allt ska finnas med i en modell kommer både man själv och datorn att 
storkna.”40 De tror snarare att det i framtiden kommer att bli flera modeller som 
hanterar olika delar i projekteringen. 

För att kunna integrera program med varandra krävs det att informationen 
som är lagrad i en modell kan plockas ut till det integrerade programmet. Detta 
fungerar inte i alla program ännu. Om vi tar till exempel Revit som exempel så 
finns det inte så många kopplingar till andra program ännu. Det beror på att 
API:et i Revit inte är tillräckligt utvecklat.  

Det är också svårt att få ett flyt i arbetet med nya datorprogram. Om 
programmen hade ett användarvänligare gränssnitt skulle det gå att korta ner 
inkörningstiden på nya program vilket medför att det inte blir en lika stor 
investering i form av tid att byta mellan olika program. Detta kan bli svårt att 
uppnå eftersom programmen är så pass avancerade idag. 

4.3.6 Filkonverteringen 
Att enkelt kunna flytta filer mellan programmen är en förutsättning för BIM men 
det finns inget filformat som fungerar i alla program idag. Det är inget som säger 
att aktörerna som samarbetar i ett projekt arbetar med program som kan hantera 
samma filformat. Gör de inte det, fungerar det inte att arbeta med BIM. Program 
från samma programtillverkare hanterar ofta samma filformat och kan därför 
integreras med varandra. För att det ska fungera med program från olika 
tillverkare krävs det ett samarbete mellan tillverkarna. Autodesk var med i början 
av utvecklingen av filformatet IFC, ett gemensamt filformat, men idag är det 
andra aktörer som arbetar mer med det, till exempel Graphisoft. Autodesk är inte 
lika intresserade av att dra i detta längre vilket kan ha att göra med att deras 
filformat ”DWG” är det ledande på den svenska marknaden.  

De flesta känner till filformatet IFC och tycker att det vore perfekt om det 
fanns ett filformat som fungerade i alla program. Dessvärre verkar det inte 
fungera så bra som det är tänkt. Olika inriktningar i filformatet har utvecklats av 
olika personer vilket medför att olika problem har lösts på olika sätt. 
Grundtanken med ett gemensamt filformat uppfylls inte. I objektbaserade 
program finns det en underliggande byggnadsintelligens. ”Om vi tar till exempel 
svenska så har man meningsuppbyggande, om jag då översätter det ord för ord 
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exempelvis till danska och sedan översätter tillbaka det så kan man ge sig på att det 
inte blir exakt samma.”41 Ungefär på samma sätt fungerar det med filformat. Varje 
program tolkar IFC-modellen på sitt sätt. 

4.3.6.1 Förvaltningsskedet 
När ritningar ska sparas till förvaltningsskedet krävs det ofta att de sparas i 2D, i 
DWG-formatet. Detta beror på att beställaren vill vara garanterad att filerna går 
att öppna i framtiden. Det leder till att mycket av informationen i modellen går 
förlorad. Det blir dock allt vanligare att beställaren vill ha 3D-modellen också. 

Vi tar ett exempel från VVS-sidan. En VVS-konsult som arbetar i 
programmet MagiCAD arbetar med ett projekt där alla relationshandlingar ska 
lämnas in i 2D då det inte finns någon garanti för att 3D-formatet går att öppna i 
framtiden. Konsulten är tvungen att göra om alla objekt i MagiCAD till linjer 
och all information om objekten förloras. Problemet för MagiCAD-användare är 
att AutoCAD inte kan garantera att MagiCAD-filer kan öppnas i deras program i 
framtiden när programmen har utvecklats. Det skulle kanske vara annorlunda om 
det handlade om ABS, AutoCADs egen applikation för VVS. 

4.3.7 Ägandet av modellen 
Tanken är att modellen ska gå vidare in i förvaltningsskedet men riktigt så 
fungerar det inte ännu. Företag håller gärna på modellen och lämnar bara 
ritningar till förvaltningsskedet. Vid restaurering eller ombyggnation har de en 
klar fördel om de ensamma har tillgång till allt material. Om någon annan ska 
projektera på detta måste de antingen börja om från början med en ny modell 
eller betala det företag som sitter på informationen för att få tillgång till denna.  

4.3.8 Kostnaden 
Något som är ett stort problem speciellt för mindre företag är att det kostar 
mycket att investera i nya program. Förutom kostnaden för själva licensen, som 
är en liten del i det hela, kostar det att utbilda personalen. Inkörningstiden för ett 
nytt program räknas ligga på runt ett år. Först efter det går arbetet lika smidigt i 
det nya programmet som gjorde i det gamla. Många företag har inte råd med 
detta och väntar in i det längsta på att byta ut de program de använder. När de 
väl byter ska det vara till ett väl beprövat program där de kan vara är säkra på att 
det kommer att löna sig. ”Ingen vill ligga etta men alla vill ligga tvåa.”42 Detta har 
varit ett återkommande uttryck ute hos företagen och inställningen leder 
självklart till ett stopp i utvecklingen men är samtidigt förståeligt.  

                                           
41 Johansson Patrik, Tyréns 
42 Jönsson, Arne, Arkitektlaget 
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Att gå över helt till 3D kommer att ta sin tid. ”Jag tror att man kommer gå 
över till 3D inom två år och jag tror att man kommer ägna de närmsta fem åren åt 
att skruva rätt på det för att få fullt utnyttjande av det.”43 

4.4 Lösningar 

Under våra intervjuer har vi hört oss för om vad våra respondenter tror kommer 
att krävas för att lyckas med en BIM. Vi har sammanställt några av de lösningar 
som har dykt upp. 

4.4.1 Gemensamt filformat 
Det är mycket viktigt med ett gemensamt filformat för att kunna underlätta 
samordningen i projekt. ”Det vore grymt med ett filformat som fungerar i alla 
program.”44 En förutsättning för BIM är att andra filformat, som till exempel IFC, 
utvecklas så att det går att arbeta i andra program än enbart Autodesk relaterade 
produkter. Det behövs en plattform som kan nyttja många olika program från 
olika leverantörer. Även om en specifik tillverkare kan leverera hela lösningen 
finns det inget som säger att projekten skulle läggas upp därefter, det går inte att 
kräva att alla ska arbeta i samma program. 

4.4.2 Projektdatabas 
Det vanligaste sättet att kommunicera på i ett projekt idag är via mail eller 
telefon. Många stora företag har en gemensam server där alla på företaget har 
tillgång till informationen som finns däri. Något som börjar bli alltmer vanligt är 
en projektdatabas. Det innebär att alla som samarbetar i ett projekt lagrar sin 
information i denna databas. När något händer i projektet blir alla informerade 
om det. En stor fördel med projektdatabasen är att all information är spårbar på 
ett helt annat sätt än när den skickas via mail. Det råder inga tveksamheter om 
vad som sagts. I bilden nedan beskriver vi en projetdatabas som den plattform alla 
arbetar mot.  

                                           
43 Rehn, Lars, Skanska Teknik 
44 Cecilia Spannel, WSP Arkitekter 
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Figur 4. Bilderna illustrerar skillnaden mellan parvis informationsutbyte och projektdatabas. 

 

 

Figur 5. Intressenter som kan utnyttja informationen i en projektdatabas i form av en BIM. 

4.4.3 CAD-samordning 
Något som har blivit allt viktigare, i och med de nya arbetssätten som har dykt 
upp med objektbaserad CAD, är att ha kunnig personal som kan ta ansvar för 
CAD-samordningen. Det har blivit en större del i projekten och vissa tror att det 
kan bli en egen ”tjänst” i framtiden, vilket det redan är till viss del idag.  

I övergången från att rita för hand till att rita i CAD-program var det också 
vanligt med den sortens ansvar men det försvann efterhand när arbetssättet gick 



 
 

27

mer på rutin. Det kommer troligtvis att bli så även i övergången från 2D till 3D, 
och så småningom BIM. 

I vissa projekt idag är det i princip bara en CAD-manual som används men 
det är vanligt att någon i projektet tar på sig detta samordningsansvar, oftast då 
arkitekten. I större projekt kan det hända att någon utifrån, med 
specialkompetens för detta, plockas in som CAD-samordnare. Det finns företag 
som tillhandahåller denna tjänst. 

Som CAD-samordnare handlar det mycket om att hitta gemensamma 
nämnare. Det är en viktig del i BIM. ”BIM är inte bara 3D utan hela 
samordningen.”45 

4.5 Hur långt har företagen kommit på vägen mot BIM?  

Många företag arbetar med att utveckla BIM, medan vissa inte ens har hört talas 
om uttrycket. De flesta ser stora fördelar med arbetssättet men anser att det finns 
ett flertal problem som måste lösas för att nå dit. Visionerna ser olika ut på olika 
företag, speciellt skiljer det sig mellan stora och små företag, där främst de små, 
men även de stora, försöker använda så få program som möjligt och inte byter 
program förrän de verkligen måste. De större företagen har mer resurser till att 
prova på nya program. Skanskas projekt Moderna hus tyckte vi var ett bra 
exempel där företaget strävar mot arbetssättet BIM och vi ska nu beskriva detta 
lite närmre. 

4.5.1 Moderna hus 
Skanska Teknik är exempel på ett stort företag som har möjlighet att driva sin 
egen utveckling. De har startat projektet Moderna Hus som kan beskrivas som ett 
experiment med BIM. Lars Rehn berättar för oss hur han vill att det ska fungera: 
”Jag vill att det ritas i en 3D-modell och sedan kopplas på en beräkningsmodell, alltså 
att man bygger upp en modell som skickas vidare till en statiker som kan göra 
lastnedräkning, fortsätta med dimensionering av grundsulor och väggar mm. Sedan 
knoppas den av till tillverkningsritningar, det kan vara PREFAB element, kök, 
våtrum mm, som när det är färdigt går över till tillverkningshandlingar, som sedan 
går över till någon form av förvaltningssystem.”46 Detta är målet med moderna hus 
och de har kommit ganska långt på vägen dit. De arbetar idag med att koppla 
ihop tillverkningsritningar med Prefab-fabriken. Förvaltningsdelen fungerar 
redan. Kopplingen mellan ADT och beräkningsprogram finns inte idag men 
kommer troligtvis inom ett par år.  

                                           
45 Patrik Johansson, Tyréns 
46 Rehn, Lars, Skanska Teknik 
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Skanska bygger en fabrik i Strängnäs där det med hjälp av laser i taket, för 
att rita upp exakta mått, ska gå att få ut Prefab-element direkt från digitala 
tillverkningsritningar. Det ska också gå att beställa till exempel isolering i rätt 
mått, färdig att montera. 
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5 Diskussion 

Vi är nöjda med resultatet av vårt examensarbete. Vi tycker att våra intervjuer har 
varit lyckade och gett oss en bra bild av hur det ser ut hos företagen och en bra 
överblick över hela branschen. Om vi hade haft mer tid på oss hade vi för det 
första valt att göra fler intervjuer. Vi hade velat komma i kontakt med alla de 
program vi har skrivit om i vårt arbete för att få en ännu bättre bild av hur det går 
att arbeta med BIM. Det hade också varit intressant att titta närmare på ett 
verkligt projekt och utreda hur BIM hade kunnat användas för att effektivisera 
byggprocessen i det projektet. 
 
Det känns verkligen som att arbetet ligger rätt i tiden. Utvecklingen mot BIM har 
pågått under de senaste åren men det känns som att det är först nu det börjar 
hända saker på allvar. 

5.1  Var resultatet vad vi väntat oss? 

Vi hade nog trott att företagen skulle ha kommit något längre med vissa bitar än 
vad det har visat sig, medan de har kommit längre med saker som vi inte hade 
räknat med. Vi trodde till exempel att fanns applikationsprogram för att räkna ut 
kalkyler, tidberäkningar och energiberäkningar direkt ur CAD-modellen. Vissa 
företag arbetar med att utveckla detta men det verkar inte vara någon som 
använder det i någon större utsträckning. Däremot blev vi glatt överraskade över 
programmet NavisWork JetStream som kan sammanfoga 3D-modeller som är 
sparade i olika filformat. Det gör det möjligt att gå runt i en virtuell modell för 
att se hur den upplevs i verkligheten. Det ser vi som en stor fördel för att kunna 
öppna modeller gjorda i olika filformat i samma program. Vi visste inte att det 
fanns den sortens program utan trodde snarare att olika CAD-program var 
tvungna att vara integrerade med varandra för att kunna upptäcka kollisioner och 
se helheten. 

Det finns fler program för CAD-projektering än vad vi visste om från 
början. Flera av dessa verkar ha stor potential men har inte nått några större 
framgångar på den svenska marknaden. Däremot är flera av dem stora i andra 
länder, till exempel Danmark använder Bentleys MicroStation, som knappt 
används i Sverige idag.  

5.2 Diskussion kring resultatet 

Även om inte alla är bekanta med uttrycket BIM, är alla bekanta med arbetssättet 
och vet att det är dit branschen siktar. Det känns dock som att BIM börjar bli ett 
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vedertaget namn för tanken och det skulle kunna leda till en gemensam vision 
vilket är en förutsättning för att få alla att sträva åt samma håll och till slut kan nå 
målet. 

”Det går inte att lära en gammal hund sitta.” Detta ordspråk beskriver det 
kanske största problemet på vägen mot BIM. Byggbranschen är en av våra äldsta 
industrier och detta medför ofta att branschen är fast i gamla rutiner och 
arbetssätt.  

Att medelåldern inom branschen är hög och många aktörer inte har så stor 
datorvana kan bidra till att övergången tar längre tid. Det finns mycket bra 
datorverktyg men dessa kräver en hel del av användaren och det tar tid att 
komma in i det nya arbetssättet. Många olika aktörer som använder olika 
program arbetar tillsammans under projekteringens gång. Var för sig fungerar 
programmen bra men tillsammans uppstår det ofta problem då de inte fungerar 
ihop och det brister i kommunikationen.  

Det är också svårt att avgöra vilka program som är värda att investera i då 
det är svårt att väga nyttan mot priset. Det handlar om stora investeringar i både 
tid och pengar och det gäller att satsa på rätt produkt. Det är viktigt att det 
program du arbetar med fungerar tillsammans med dina samarbetspartners 
program. För att programmen ska fylla sitt syfte måste IT-utvecklarna fullt ut 
förstå vad som krävs av programmen. Programutvecklarna i sin tur måste sedan 
komma överens om ett gemensamt ”språk” för att programmen ska kunna 
integreras med varandra. 

Vi tror att beställaren har möjlighet att påverka utvecklingen ganska mycket 
genom att kräva att projekteringen ska ske i en objektbaserad 3D-modell till att 
börja med och så småningom i en BIM. Det behövs pionjärer som vågar satsa nu 
i början innan arbetssättet fungerar fullt ut. Innan dess kommer det vara svårt att 
se vilka fördelar arbetssättet kan leda till. De större företagen har möjligheten att 
experimentera med nya arbetssätt medan vi har förståelse för att mindre företag 
vill vänta för att avvakta och se var utvecklingen är på väg då det handlar om stora 
investeringar. Stora företag jobbar ofta i större projekt, med en stor budget, som 
sträcker sig över en längre period och det blir lättare att se vad det går att vinna på 
att använda de nya metoderna. 

De hinder som måste passeras är inte helt oövervinnerliga men kommer 
kräva en hel del arbete och investeringar i form av tid och pengar. Många av 
problemen är lösta men vissa kvarstår. Problemet med filkonvertering, som vi ser 
som ett av det största, kräver ett samarbete mellan programtillverkarna där de 
tillsammans strävar efter ett gemensamt filformat, till exempel IFC, istället för att 
hålla fast vid sitt egna filformat, vilket kan leda till en form av monopol. Vi 
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upplever att det är lite åt det hållet idag och att nya program har svårt att ta sig in 
på den svenska marknaden. Mångfald gynnar utvecklingen och det kan troligtvis 
bara lösas genom ett gemensamt filformat. 

Vi ser stora fördelar med att få ut modellen på byggarbetsplatsen. Det skulle 
ge dem som ska upprätta byggnaden en bättre förståelse för projektet och undvika 
missförstånd mellan idé och verklighet. 

5.3 Slutligen… 

Vi tror att nu när denna utveckling väl har tagit fart och företagen börjar se 
fördelar och inte bara svårigheter med arbetssättet kommer det att gå relativt 
snabbt mot BIM.  
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6 Slutsats 

Vi anser inte att det går att svara exakt på vad en BIM är. Det är ett arbetssätt för 
att effektivisera byggprocessen och visionen BIM ser olika ut från person till 
personer. 

De största fördelarna med BIM är att alla intressenter, när som helst, kan 
komma åt all information, uppdaterad, vilket underlättar kommunikationen och 
minskar risken för missförstånd i projekteringen. Detta i sin tur leder till högre 
kvalitet och sänkta byggkostnader. 

En av de största svårigheterna på vägen mot BIM är ”traditionen” i 
branschen. BIM är ett helt nytt arbetssätt och det är mycket som krävs för att nå 
visionen. Programvarubiten behöver utvecklas ytterligare för att kunna hantera 
informationsflödet mellan programmen bättre. 

Det är ingen som arbetar fullt ut i BIM men det är dit branschen strävar. 
Generellt sätt är det främst de stora företagen med hela arbetskedjan inom 
företaget som arbetar med utvecklingen av BIM. Det hänger mycket på att dessa 
företag har resurserna, både vad gäller pengar och kunskap i alla led inom 
byggprocessen. Dessutom är det viktigt att beställaren ser fördelar med BIM då 
denne har stor möjlighet att påverka hur projekteringen ska ske. Det krävs att 
någon vågar experimentera med visionen BIM för att så småningom kunna se 
fördelarna med det. 

Kunskapen finns för att lyckas nå visionen, men det kommer att ta tid då 
det fortfarande finns många hinder på vägen. Fler och fler har börjat se nyttan 
med BIM men för att det ska fungera måste fler våga förändra sitt arbetssätt. 
    
Vi ser stora fördelar med BIM och hoppas att vi får se en positiv utveckling av 
arbetssättet i framtiden. 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Arne Jönsson, Arkitektlaget, Helsingborg 

20 februari, 2007 kl. 12,00 
 
Intervjufrågor 
 
Datorprogram 

• Vilka datorprogram använder ni er av? 

• Hur fungerar programmen ihop, egna program samt andra aktörers 
program? 

• Finns det andra program som ni är intresserade av och funderar på att 
inverstera i? Vilka? Varför? Ekonomisk belastning? 

• Hur tycker ni att det går med de nya programmen som kommer fram på 
marknaden? Hinner ni anpassa er, eller går det för fort? 

Projekteringsmetodik 
• Hur ser arbetsgången ut för er i ett projekt? 

• Hur använder sig till exempel konstruktören av den ritning/modell som ni 
har arbetet fram? 

• Om ni som arkitekt ritar upp till exempel en vägg, bestämmer ni då vilka 
material som ingår? Sker detta i samarbete med konstruktören? 

• Vilka andra aktörer har ni kontakt med, till exempel konstruktör, VVS, 
EL? I vilka skeden? Hur sker kontakterna, mail, telefon, projektdatabas?  

• Vilket ansvar har ni för att ritningarna/modellen går att använda i framtida 
förvaltning? 

Visionen BIM 
• Har ni någon gång arbetat i en BIM?  

• Hur ser er vision om BIM ut? Möjligheter med och svårigheter med att nå 
visionen? 
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• Vad tror ni om framtiden i byggbranschen, kommer samarbetet att 
öka/förändras mellan olika företag/aktörer med BIM? 

• När ni tar fram en idé, hur intressant är priset? Hur kommer ni fram till 
ett pris? Kan ni få priser/mängder direkt ur något CAD-program? 

• Använder ni eller era samarbetspartners 3D-modeller för att göra 
energiberäkningar? 

Intervju 

De arbetar främst med AutoCAD men börjar jobba mer och mer med ADT. 
AutoCAD är så pass etablerat i branschen att det är svårt att rucka på detta. De 
känner att de måste uppgradera sig till nya versioner men att det går att hoppa 
över vissa, de gick till exempel från AutoCAD 2002 till AutoCAD 2006. De 
sparar inte så mycket pengar på att hoppa över en version men det tar tid att 
installera nya program.  
 Då det krävs bra 3D-visualiseringar hyr de in en person som bara arbetar 
med detta, då främst i ArchiCAD och ibland i 3D Studio max. Det händer 
kanske tio till tjugo gånger per år. De ska börja använda SketchUp. Programmet 
finns på firman men de har inte börjat utbilda personalen i det. För enkla 
visualiseringar använder de Photoshop ihop med ADT. Detta går snabbt och 
fungerar bra i ett tidigt skede. Ju mer folk ser att man kan göra mer avancerade 
visualiseringar, ju mer vill folk ha det. Det kommer att ställa krav i framtiden. 
   Han har hört talas om Revit och tycker att det verkar mer intressant än 
ArchiCAD för en framtida uppgradering. De hoppas på en smidig övergång. 
Anledningen är att de tror att det skulle vara lättare att konvertera filer i det 
programmet. De försöker att använda så få program som möjligt för att arbeta så 
smidigt som möjligt i de program de har.  
 ADT är det nästan ingen som har kommit igång med seriöst och Revit har 
han inte hört någon som använder. På deras kontor använder några ADT men 
ingen kan det jättebra. Han tror att många köper in ADT för att det är modernt 
fast många jobbar kvar i 2D för att det är krångligt att lära sig de nya 
hjälpmedlen. 
 Presentationen har ganska lite med det andra arbetet att göra. Om de gör en 
ritning av till exempel ett kök så är det bara de själva som hanterar den ritningen 
och då är inte lagerhanteringen så viktig. I ADT fungerar lagerhanteringen bra. 
Även om det går att plocka dessa ritningar ur en modell så är det onödigt. ”Man 
kan i en framtid tänka sig att man integrerar allt, men man kommer lasta på den här 
modellen så att varenda liten atom i huset finns redovisad. Om allt ska finnas med i 
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en modell kommer både man själv och datorn att storkna.” 
 Han tror på BIM men om väldigt lång tid. Det finns många hinder på 
vägen, inte bara datahinder utan även ”traditionen”. 
 De låg långt fram i utvecklingen i början av 80-talet när CAD 
introducerades på deras firma. De gjorde sina egna applikationer. Detta var 
mycket kostsamt och nyttan var inte tillräckligt stor för att det skulle vara värt 
det. ”Ingen vill inte ligga etta men alla vill ligga tvåa.” Programmen fungerar dåligt 
i början och det tar tid att lära sig nya program. Om man arbetar med ett nytt 
program medan ens samarbetspartner arbetar med ett äldre kan man inte dra 
nytta av fördelarna. Man måste ändå spara det i det gamla filformatet. Innan alla 
arbetar i det ”nya programmet” lönar det sig inte utan det innebär bara en massa 
merarbete som man inte får betalt för. ”Alla som inte går vidare får göra det förr 
eller senare.” 
 När man har börjat arbeta med dataprogram istället för att skissa för hand 
har arbetet blivit mycket mer ”millimeternoggrant”. Man tänker mer i siffror, en 
vägg ska placeras med millimeterprecision medan det i verkligheten handlar om 
centimeterprecision. 
 Konstruktören är den siste att rita i samma modell som arkitekten, de ritar i 
stort sett om allt från början medan VVS och El ritar i samma ritning. Man 
skulle egentligen vilja att konstruktören byggde upp stommen och att arkitekten 
klädde på den. De tror att konstruktören x-refar in arkitektens modell och ritar 
uppe på denne, så arbetade Skanska teknik i ett samarbete de hade. 
 Då de ritar en vägg ritar de bara två streck. Tidigare jobbade de mer med 
väggens lager men nu överlåter de detta jobb åt konstruktören. 
 De har tidigare varit dåliga på att ha en lagerstruktur men idag följer de 
Bygghandlingar 90. 
 Det tror att det är möjligt med en modell som ska kunna användas för att ta 
fram all relevant information men ser det som långt fram i tiden. Det finns säkert 
de som klarar av det redan idag men då främst i stora, exklusiva projekt där det 
finns enormt mycket pengar. Som ex nämnde de Bilbaomuseet där man har 
använt ett flygplanskonstruktionssystem för att kunna få ut alla kurvor. 
 I andra industrier, till exempel bilindustrin, tror de att det finns liknande 
system som har nått fram till ett 3D-modellsystem som kan användas för de olika 
fakta man vill ta fram. När en biltillverkare ska ta fram en ny modell så har de 
hela arbetskedjan inom företaget vilket leder till färre missförstånd och ett bättre 
fungerande samarbete. De får även möjligheten att testa sin konstruktion och 
göra ändringar innan den säljs. I byggbranschen får man bara ett försök på sig att 
framställa en färdig och fungerande modell som skall vara klar i tid. Flera 



 
 

39

konsulter och entreprenörer som kanske inte har arbetat ihop tidigare eller inte 
arbetar bra ihop måste trots detta samarbeta. Man handlar upp den som har tid 
och är billigast. 
 Arne berättar att det fanns rätt så avancerade 3D-modelleringsprogram 
innan deras och pc’s tid, till exempel Medusa, men de var oerhört dyra och 
krävde en huvuddator. Dessa program fick aldrig något genomslag.  
 Då de ritar mindre komplicerade projekt som till exempel villor, radhus och 
flerbostadshus så behöver de ingen support av en konstruktör utan de vet ungefär 
vad som fungerar. Det är till exempel inte hållfastheten som styr tjockleken på 
väggarna utan ljudkravet. Känner de sig det minsta osäkra så diskuterar de den 
tekniska biten med till exempel en konstruktör redan i skiss skedet. Det kan gälla 
vid till exempel höga byggnader. Det som styr skissen mer är till exempel 
fläktrum och kanaler som diskuteras med El- och VVS-ingenjörer.   
 Att veta vad man själv behärskar är det viktigaste för en bra konsult, så fort 
man inte behärskar något tar man hjälp av till exempel konstruktör, VVS-konsult 
eller advokat. 
 ”Vad sa du? BIM?” Han hade inte hört ordet BIM men tycker att visionen är 
självklar men att det ligger långt fram i tiden och han utgår ifrån att alla ”låser” 
sin del av modellen. Han ser stora problem med att till exempel en El konsult 
kommer in för tidigt och börjar sätta ut sina ”funktioner” utan någon hänsyn till 
estetiken och att när de satt ut det en gång så vill de inte ändra på detta. Han vill 
inte ha in dem för tidigt utan allt måste ske i en strikt ordning. Arkitekten gör 
om sin modell gång på gång medan andra konsulter bara gör arbetet en gång, de 
får inte betalt för mer. Det är svårt att blanda in jättemånga personer i en kreativ 
process. Det har hänt att det har blivit fel när de har ritat ut lampor som sedan 
inte har hamnat på rätt ställe. El ser en lampa som en ring med ett kryss i medan 
arkitekten ser storlek och utformning. Fel blir det ofta då andra konsulter inte har 
klart för sig hur mycket plats som finns, till exempel höjder, undertak mm, El har 
sina ritningar och tittar inte på A-ritningarna. Om någon har gjort några 
ändringar är det inte säkert att de andra har sett dessa vilket kan leda till fel. 
 Han anser att om man ska kunna rita våningar på varandra, ”man ser hela 
huset som en byrålåda”, så förutsätter det att man har bjälklag på vissa höjder och 
inte för mycket variationer.  
 Han kan se vissa negativa saker med att arbeta i 3D. ”Det som 3D kräver är 
en jäkla massa ställningstaganden, man kan inte låta någonting vara olöst. I 
framtiden kanske systemet blir så pass intelligent att det kan lösa vissa saker självt men 
då är ju frågan om man vågar lita på det i en övergångsfas till man vet att det 
fungerar. Det är ju några steg kvar.” 
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 De gör inga energiberäkningar idag men kan kanske bli tvungna att göra det 
i framtiden, redovisa det! Under energikrisen på 70-talet hade de ansvar för 
energiberäkningar. Då fanns det ett regelverk som sa precis hur mycket till 
exempel fönster som var tillåtet. Det var enkla beräkningar. Nu med alla olika 
fönster och väggar att välja mellan är det svårare. Med de nya energikraven 
kommer förutsättningarna förändras men de tror att de kommer att kunna se ett 
mönster i hur de kan bygga, till exempel hur tjocka väggar och hur mycket 
fönster i olika väderstreck, så att de inte behöver räkna på det. VVS-ingenjören 
eller konstruktören gör detta idag. Arkitekten är intresserad av att bygga 
energisnåla hus men vill inte räkna på det. De vill undvika att behöva använda för 
mycket olika program då arbetet inte blir effektivt när program används för 
sällan.  
 De gör inga kalkyler. De vet ungefär vad det kostar att bygga ett hus. De vill 
inte göra beräkningar och det finns alltid någon annan som kan göra detta bättre.  
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7.2 Bilaga 2 – Camilla Fält, Ångpanneföreningen, Malmö 

26 februari, 2007 kl. 12,00 
 
Intervjufrågor 
 
Datorprogram 

• Vilka datorprogram använder ni er av? 

• Hur fungerar programmen ihop, egna program samt andra aktörers 
program? 

• Finns det andra program som ni är intresserade av och funderar på att 
inverstera i? Vilka? Varför? Ekonomisk belastning?  

• Hur tycker ni att det går med de nya programmen som kommer fram på 
marknaden? Hinner ni anpassa er, eller går det för fort? 

Projekteringsmetodik 
• Hur ser arbetsgången ut för er i ett projekt?  

• När ni får material från arkitekten, är det vanligast att det är i 2D eller i 
3D? Hur arbetar ni vidare med detta material? 

• Om ni drar ett rör mellan våningar och upptäcker att det ”krockar”, vad 
gör ni? 

• Vilka andra aktörer har ni kontakt med, till exempel konstruktör, VVS, 
EL? I vilka skeden? Hur sker kontakterna, mail, telefon, projektdatabas?  

• Vilket ansvar har ni för att ritningarna/modellen går att använda i framtida 
förvaltning? 

Visionen BIM 
• Har ni någon gång arbetat i en BIM?  

• Hur ser er vision om BIM ut? Möjligheter med och svårigheter med att nå 
visionen? 

• Vad tror ni om framtiden i byggbranschen, kommer samarbetet att 
öka/förändras mellan olika företag/aktörer med BIM? 
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• Kan ni få priser/mängder direkt ur något CAD-program? Används detta?  

• Använder ni eller era samarbetspartners 3D-modeller för att göra 
energiberäkningar? 

Intervju 
 
VVS-avdelningen på ÅF använder sig av programmet MagiCAD som är en 
applikation i AutoCAD. De har använt programmet i cirka fem år och Camilla 
har jobbat med det i cirka två och ett halvt år. Tidigare hade de en egengjord 
applikation till AutoCAD där man använde en ”tuchpad”. De använder bara 
MagiCAD och det fungerar bra. Skulle det bli för mycket krångel med det så 
skulle de nog överväga att byta till ett annat program, men det skall finnas klara 
fördelar med det nya programmet för att de ens ska överväga att byta. Då finns 
till exempel ABS (AutoCAD Building System) som är MagiCAD´s värsta 
konkurrent. 
 När Camilla påbörjar ett projekt får hon ritningar från arkitekten, oftast i 
2D. Alla konsulter får dessa ritningar att utgå ifrån, förutsatt att det är ett nytt 
projekt och inte finns gamla ritningar. Det projekt hon jobbar med nu är det 
första där hon har fått ritningar i 3D. När hon får in nya ritningar börjar hon 
med att ta bort allt och göra det till hennes egen V-ritning. På så sätt får hon 
samma inställningar och layoutflikar mm som arkitekten har. Det är enklare än 
att börja om från scratch på varje ritning. Sedan x-refar hon in A-ritningen och 
gör om alla lager till samma färg, cyan eller grå, för att dessa linjer ska bli tunnare 
vi utskrift. Denna ritning har hon sedan ”under” när hon ritar sitt eget. 
 När hon nu får ritningar i 3D arbetar hon på ungefär samma sätt. Det som 
blir lättare är att hon inte behöver lika många sektioner eftersom hon redan ser 
hur det ser ut, till exempel hur ett snedtak lutar, när hon vrider och vänder på 
modellen. Detta spar många telefonsamtal till arkitekten. När hon sitter med i 
CAD-samordningsmöten så berättar hon för de andra konsulterna att hon tänker 
rita installationerna i den höjd de ska ligga på. I vissa projekt, när det är bråttom, 
kanske man slarvar med detta men gör man det istället rätt hela vägen har man 
underlättat jättemycket i samordningen. I MagiCAD kan man bara rita i objekt, 
inte ”platt”. 
 Camilla hade inte hört begreppet BIM tidigare men vi beskrev det för 
henne. Hon tror att för att kunna utnyttja fördelen med att kunna se den 
information som någon annan har lagrat, till exempel skikten i en vägg, så måste 
hon ha det program som det är sparat i. Annars ser hon det bara som streck. På 
ÅF har de bl.a. en el-avdelning och en VVS-avdelning och tidigare användes 
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MagiCAD bara för VVS men nu används det både för VVS och el. Det gör att de 
på VVS kan se vad som finns på el-ritningarna och inte behöver ringa bort till el 
och be dem spara ner en ritning på ett visst sätt.  
 När de idag sparar filer till framtida förvaltning gör de det i AutoCAD 
2006, DWG-filer. Hon tog upp projektet ”Akademiska hus” som exempel. Där 
är Tyréns CAD-kontrollanter och godkänner alla relationshandlingar som lämnas 
in. Dessa används i driften och måste vara sparade i 2D för det finns ingen 
garanti för att 3D-formatet går att öppna om 20 år. De måste stänga alla objekt i 
MagiCAD och göra om dem till linjer. När man klickar på dem ska de heta rätt 
och vara i rätt färg. Det går inte att få tillbaka det i 3D i framtiden. Problemet 
ligger i att AutoCAD inte vill ta ansvar för att det ska gå att öppna MagiCAD-
filer om 20 år, då programmen har utvecklats, men hon tror att det skulle vara 
annorlunda om det handlade om AutoCAD´s egna applikation ABS. 
 Om de får in ett projekt med befintliga ritningar så får de oftast dessa 
ritningar som DWG-filer eller inskannade bilder. En inskannad ritning har de 
oftast bara som underlag och ritar ”uppe på” men det finns ett program som kan 
vektorisera linjerna men då blir till exempel en cirkel inte en cirkel utan en massa 
små linjer. Det är krångligt att lagersätta detta. 
 De arbetar främst med lagerstandarden SB11. Tidigare använde de något 
som hette Point-standard och det kan bli jobbigt ibland om man får in gamla 
ritningar med denna standard när det är sagt att man ska jobba i SB11-
standarden. Beställaren väljer ut en CAD-samordnare och det är denne som 
bestämmer vilken standard man ska följa. Oftast är det arkitekten eller någon 
utifrån som är CAD-samordnare. Det kan bli problem om någon som inte är så 
insatt i CAD blir utvald till CAD-samordnare. Ibland är det bara en CAD-
manual som följs. Dessa kan se olika ut från beställare till beställare. Till exempel 
Regionfastigheter kunde tidigare säga att man skulle använda Point-standarden 
även om man inte använde Point. 
 Det Camilla ser som fördel med BIM, förutom att det är lättare att förstå 
hur vissa saker ser, är att hon kan se till exempel vad en vägg är uppbyggd av och 
var reglarna sitter. Hon får gärna få all information i en 3D-modell om hon 
verkligen kan lita på att informationen är korrekt och att det inte bara är ritat i 
3D för att det ska se bra ut. 
 På byggplatsen hade Camilla gärna sett att det fanns både pappers- och 
dataritningar. Hon var med i ett projekt en gång där det var jättemycket kanaler 
kors och tvärs och dåligt med utrymme. Den ventmontör som skötte 
installationerna såg knappt hur det såg ut och bad om massa sektioner hela tiden. 
Då skickade Camilla en färgglad isometrisk vy och de såg direkt hur det skulle 
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vara. Efteråt hade ventmontören diskuterat med sin chef om man inte skulle 
kunna ha en dator på arbetsplatsen med en s.k. Viewer för att kunna vrida och 
vända på en modell. Det skulle vara jättebra särskilt i större projekt. 
 En annan fördel med 3D-modeller är att de kan göra kollisionskontroller. 
De kan välja att fråga vad som krockar i ett plan och få detta markerat med till 
exempel en gul ring som ska kunna skickas till konstruktören. Om en kanal 
krockar med en vägg kan man få en markering var på väggen och konstruktören 
kan se om detta fungerar. Camilla har aldrig fått en modell där detta fungerar 
men tror att det kan gå i det projekt hon arbetar med nu. På el sidan hade de ett 
projekt med Skanska där de krävde att allt skulle ritas i 3D för att kunna skicka 
håltagningsritningar till prefabriceringsfabriken. 
 Hon ser inte någon direkt fördel med att ha med alla våningar i en fil. 
 Hon har varit med om att jobba mot projektdatabas (Navet och Byggnet). 
Byggnet finns i en light version som skall vara lätt att använda. Den har blivit för 
enkel vilket gör att man missar vissa väsentliga delar i ett projekt. Du kan inte 
välja att skriva ut en distributionslista eller se vem som ingår i projektet. Det är 
viktigt att föra dagbok över allt som händer i ett projekt, alla datum är viktiga, 
och hon vill att detta skall fungera automatiskt i en projektdatabas. Det har inte 
fungerat i de databaser hon arbetat med hittills. Hon tycker det är bra att alla kan 
se om någon har gjort någon ändring. Det är även bra för brukaren och 
hyresvärden i den senare förvaltningen att kunna gå in i projektdatabasen. Utan 
projektdatabas sker all kontakt via telefon och mail men denna kontakt försvinner 
inte bara för att man har en projektdatabas. Om allt skickas via den så blir det 
otroligt mycket filer som ingen direkt har koll på vad det är. 
 ÅF har ett program IDA som utför energiberäkningar. Det är ett 
klimatsimuleringsprogram där man kan lägga in all data för huset men det sker 
inte via ett CAD-program. Hon har hört talas om ett program som kan föra över 
informationen från ett CAD-program till IDA, men hon har inte använt det själv. 
 I MagiCAD går det att få ut exakta mängder på kanaler, don mm via ett 
tilläggsprogram, IMB. Då går det att beställa material direkt när modellen är 
färdig. Detta tror hon skulle fungera i vilket objektbaserat program som helst. 
Det kan sedan användas av den som räknar på jobbet för att få ut en mer exakt 
kalkyl. 
 Alla som jobbar i MagiCAD på ÅF träffas cirka en gång i halvåret för att 
diskutera hur programmet fungerar och eventuella brister. Om de har några 
synpunkter på programmet så kontaktar de CADCOM. Camilla tycker att det 
kan vara svårt att ändra vissa delar. Även om hon klagar på något som är viktigt så 
kan en bagatell gå före om det har kommit in fler klagomål på detta. 
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7.3 Bilaga 3 – Cecilia Spannel, WSP Arkitektur, Malmö 

1 mars, 2007 kl. 09,00 
 
Intervjufrågor 
 
Datorprogram 

• Vilka datorprogram använder ni er av? 

• Hur fungerar programmen ihop, egna program samt andra aktörers 
program? 

• Finns det andra program som ni är intresserade av och funderar på att 
inverstera i? Vilka? Varför? Ekonomisk belastning? 

• Hur tycker ni att det går med de nya programmen som kommer fram på 
marknaden? Hinner ni anpassa er, eller går det för fort? 

Projekteringsmetodik 
• Hur ser arbetsgången ut för er i ett projekt? 

• När ni får in ett jobb, är det vanligast att beställaren vill att ni ska arbeta i 
2D eller 3D? 

• Vilka andra aktörer har ni kontakt med, till exempel konstruktör, VVS, 
EL? I vilka skeden? Hur sker kontakterna, mail, telefon, projektdatabas?  

• Vilket ansvar har ni för att ritningarna/modellen går att använda i framtida 
förvaltning? 

Visionen BIM 
• Har ni någon gång arbetat i en BIM?  

• Hur ser er vision om BIM ut? Möjligheter med och svårigheter med att nå 
visionen? 

• Hur skulle ni helst vilja att våningsuppbyggnad fungerar i ett 3D-program?  

• Vad tror ni om framtiden i byggbranschen, kommer samarbetet att 
öka/förändras mellan olika företag/aktörer med BIM? 
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• Kan ni få priser/mängder direkt ur något CAD-program? Används detta? 

• Använder ni eller era samarbetspartners 3D-modellen för att göra 
energiberäkningar? 
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Intervju 
 
WSP Arkitekter använder AutoCAD 2006 och ADT, väntar på 2007 års modell. 
De har ett avtal med CAD-Q för att få den nyaste versionen varje gång 
programmet uppdateras. För presentationer använder de ArchiCAD och 
SketchUp. SketchUp används främst i ett tidigt skede då det går att få fram en 
enkel modell relativt fort. Det fungerar bra för att visualisera stadsmiljöer och 
bostadsområden. ArchiCAD används främst för att göra visualiseringar för ”sälja 
in” en idé. De har en kille som kan 3D Studio max. Det används för att göra 
häftiga presentationer i projekt med större budget. Mycket bildmaterial behandlas 
i Photoshop. De arbetar även med ett program som heter Rhino, där det också 
går att göra visualiseringar. Många av programmen klarar av att jobba bra i 3D. 
Problemet är snarare datorkapaciteten som inte alltid räcker till. Trots att de har 
nästan de nyaste datorerna och grafikkorten så har datorerna ibland svårt att 
hänga med.  
 I de flesta projekt skickar WSP arkitekter vidare informationen i 2D format 
vare sig de ritat i 2D eller 3D. Nu håller de på med det första projektet där alla 
parter arbetar helt i 3D, Swedish Match. Cecilia tror att om cirka ett år kommer 
alla nya projekt inom WSP Arkitekter i Malmö att vara helt i 3D. Det förutsätter 
att det inte finns några gamla ritningar. Hon tror att utvecklingen kommer att gå 
snabbt nu när processen med att byta till 3D väl har kommit igång. 
 Den främsta fördelen Cecilia ser med 3D projektering är den tekniska 
samordningen. Hon tror inte att samarbetet mellan olika aktörer kommer att 
förändras i stort men för den tekniska samordningen kommer det att vara positivt 
med en gemensam modell. När de till exempel arbetade i ett projekt med 
företaget Strängbetong så skulle allt göras i 3D och hon tyckte detta fungerade 
bra. De använde 3D-modellerna för att kunna göra Prefabelement med mer exakt 
placering för håltagning och liknande. Ett problem med 3D kan vara till exempel 
att när dörrar och fönster används som objekt måste de kopplas till en vägg. 
WSP Arkitekter sparar ritningar i 3D för framtida bruk, men vissa beställare vill 
ha det i rasterformat.  
 Cecilia tipsade oss om att titta på hemsidan www.tocoman.se. Tocoman är 
ett finskt företag som finns i Malmö. WSP har ett samarbete med dem. De kan få 
ut en grov kalkyl ur en modell. De använder kalkylprogrammet MAP som 
fungerar tillsammans med både ADT och Archicad. 
 Med hjälp av iLink, som är ett tilläggsprogram till AutoCAD, går det att få 
ut material, tider och priser ur en modell som är kopplad till ett kalkylprogram. 
AutoCAD är med och utvecklar detta.  
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 Vad Cecilia vet så arbetar inte WSP med att få ut energiberäkningar direkt 
ur en modell, men hon tipsade om en person, Annika Nilsson, på WSP 
Enviromental som är duktig på energibiten. 
 Cecilia berättade lite om programmet Revit men de använder det inte. 2004 
var Cecilia med och utvärderade ADT som framtida arbetsprogram för 
byggbranschen. De flesta tyckte att programmet var krångligt, men det ansågs 
bara vara ett mellansteg mellan point och Revit. De trodde att Revit skulle ta över 
inom fem år men idag är hon inte lika säker på detta med tanke på hur stort 
ADT har blivit. 
 Cecilia är lite rädd för BIM, ”begreppet är så stort”. Det är svårt att hitta den 
information du söker och få en bra överblick i en modell. På en ritning får du den 
information du söker i klartext. Det är viktigt att veta från början vad modellen 
ska användas till, vad är viktigt? Hon tror mer på att det kommer bli olika 
modeller för olika syften, till exempel en modell för VVS, en för el och en för 
kalkyler och energiberäkningar. Det är mycket bearbetning för att få ut bilder ur 
en modell, därför är det kanske inte samma modell som kommer att användas till 
visualiseringar/presentationer som används till ritningar. 
 WSP i Umeå projekterar ett sjukhus helt i 3D. 
 Cecilia har jobbat med en projektdatabas i 2D, men oftast kommunicerar de 
via mail eller telefon. WSP har en gemensam server. 
 ADT är uppbyggt med mappstruktur. Cecilia tycker att det fungerar bra 
men tog upp ett exempel med ett jätteprojekt, Sjukhuset MAS, där det har varit 
problem med kommunikationen då det är mängder med filer som skall skickas 
fram och tillbaka. Vi diskuterade hur ArchiCAD är uppbyggt med våningar och 
projektbibliotek och vad hon tyckte om detta. Hon har inget emot det men är 
skeptisk till att filerna eventuellt blir alldeles för stora vilket kan medföra att det 
blir ”trögt” att arbeta med filen. 
 Cecilia tror att den nya tekniken kommer att medföra ett ännu större CAD-
ansvar där det kommer att behövas en ny tjänst, någon form av CAD-
samordning. 
 DWG är AutoCAD´s filformat och det filformat som WSP samt de flesta 
andra aktörer använder sig av. ”Det vore grymt med ett filformat som fungerar i alla 
program.” Det är otroligt viktigt med ett gemensamt filformat för att kunna 
underlätta samordningen i projekt. 
 Svenska standarden för lagerstruktur är SB11 och den används i ADT. 
Cecilia tycker att det skulle vara en fördel om programmen blev mer lika i sina 
användargränssnitt mm. Det skulle innebära att det blev lättare att lära sig nya 
program. Idag behövs cirka tre till fyra år med varje program, ett års inkörning 
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och några år för att arbeta smidigt med det specifika programmet. Hon tycker att 
det går att påverka programutvecklingen av till exempel ADT i viss mån. Till 
exempel fungerar det bra att lägga till något, till exempel ett nytt fönster, medan 
att det är svårare att ändra på grundstrukturen i programmet. 
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7.4 Bilaga 4 – Lars Rehn, Skanska Teknik, Malmö 

9 mars, 2007 kl. 12,30 
 
Intervjufrågor 
 
Datorprogram 

• Vilka datorprogram använder ni er av? 

• Hur fungerar programmen ihop, egna program samt andra aktörers 
program? 

• Finns det andra program som ni är intresserade av och funderar på att 
inverstera i? Vilka? Varför? Ekonomisk belastning? 

• Hur tycker ni att det går med de nya programmen som kommer fram på 
marknaden? Hinner ni anpassa er, eller går det för fort? 

Projekteringsmetodik 
• Hur ser arbetsgången ut för er i ett projekt?  

• Jobbar Skanska Teknik enbart mot Skanska? 

• Är det vanligast att ni arbetar i 2D eller 3D?  

• Vilka andra aktörer har ni kontakt med, till exempel konstruktör, VVS, 
EL? I vilka skeden? Hur sker kontakterna, mail, telefon, projektdatabas?  

• Vilket ansvar har ni för att ritningarna/modellen går att använda i framtida 
förvaltning? 

Visionen BIM 
• Har ni någon gång arbetat i en BIM? 

• Hur ser er vision om BIM ut? Möjligheter med och svårigheter med att nå 
visionen? 

• Hur skulle ni helst vilja att våningsuppbyggnad fungerar i ett 3D program? 

• Vad tror ni om framtiden i byggbranschen, kommer samarbetet att 
öka/förändras mellan olika företag/aktörer med BIM?  

• Kan ni få priser/mängder direkt ur något CAD-program? Används detta? 
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• Använder ni eller era samarbetspartners 3D-modeller för att göra 
energiberäkningar? 

Intervju  
 
Skanska Teknik använder sig av ADT när de gör 3D-modeller och de 3-
dimentionella beräkningsprogrammen FEM-Design och Robobat, där Robobat 
är uppköpt av Autodesk för att kunna integreras med deras produkter och FEM-
Design tillverkas av StruSoft. De jobbar i ADT och kommer nog att fortsätta 
med det i ett par år till, fram till att Revit är framtaget bättre. ”Vi hoppar nog inte 
på det först.” De anser att de har kommit långt med ADT. Gruppen är indelad i 
två delar där en del jobbar mer i 2D och den andra delen mer i 3D. De har inte 
tittat på några andra ritprogram. De känner till Revit men har inte pratat om att 
byta till detta. Deras installatörer ritar i MagiCAD. 
 Skanska Teknik har ett internt projekt som heter Skanska Moderna Hus. 
Där projekterar de i 3D men kompletterar med 2D ritningar. Modellen är i 3D. 
Det finns ett Prefab-program som heter IMPACT. IMPACT och FEM-Design 
har samma leverantör och tanken är att dessa ska arbeta ihop i framtiden. De ritar 
i ADT och konverterar till IMPACT men det blir problem när ritningarna ska 
konverteras till andra filformat. Ingen av programtillverkarna anstränger sig för 
att förenkla konverteringen mellan filformaten. ”I bästa fall skulle vi rita i 3D och 
konvertera till Prefab IMPACT som skickar tillverkningsritningar till fabriken, men 
så långt har vi inte kommit än.” De arbetar med att integrera bitarna. 
 Skanska har inga egna arkitekter. De arkitekter som ritar upp husen i 
projektet Moderna Hus ritar enbart i 2D. De har inte fått igång samarbetet med 
3D-modeller från arkitektens sida. Dessa arkitekter var med innan arbetet med 
3D-modeller hade kommit igång. Idag ritar de ”uppe på” arkitektens ritning. 
 I den traditionella projekteringen har Skanska Teknik inte börjat med 3D-
projektering och det vanligaste är att de får ritningar i 2D från arkitekten. 
 Lars ser fördelar med att få ritningar i 3D men tycker också att 3D har sina 
begränsningar. Alla detaljer måste göras på separata 2D-ritningar. Det går att rita 
upp den grova strukturen i 3D men upplösningen är inte tillräckligt bra för att ha 
med alla reglar med spik o s v. Det måste alltid kompletteras med 2D. Det är inte 
första prioritet att rita i 3D utan det hänger mer på vad arkitekten har ritat i eller 
vad som bestäms i projektet. Det är inte säkert att underkonsulter, till exempel el 
och VVS, ritar i 3D men de väljs ändå ut för att de är billigast. Då faller hela idén 
igen. ”Jag tror inte att man är beredd att betala jättemycket extra för att 
projekteringen ska ske i 3D.” Han ser stor nytta med det men först när det 
fungerar bra. ”Varför byta till Revit nu?” 
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 Lars tror att 3D kommer att användas mer nu när det börjar komma in 
yngre projektchefer som är mer insatta i 3D och ser fördelar med det. ”Jag tror att 
inom två, tre år så kommer det att vara standard att rita i 3D. Nu är vi så pass 
mycket inne i 3D att vi börjar se fördelar med det.” 
 I ett av projekten Skanska arbetar med nu ritar alla i 3D. Arkitektens, 
kanske konstruktörens och underkonsulternas ritningar samlas i ett program där 
man kan ”gå runt” i modellen och titta. Projekteringsledaren går runt och tittar 
var rören krockar, om hålen är tillräckligt stora mm.”Mycket elegant.” Detta 
tillhör Skanska Projekteringsledning och är i ett tidigt skede, lite för att visa 
Skanskas beställare att det finns. Han vet inte om det finns något program som 
kan göra kollisionskontroller men vi frågade en annan kille som arbetade med 
just detta och han berättade att de skulle få ett sådant program snart. 
 Skanska Teknik arbetar nästan alltid, 95 % av projekten, med 
projektdatabas inom Skanska. Det är en jättestor fördel för beställaren som kan få 
tag i precis all information, spårbar i alla led. En nackdel med projektdatabas är 
att det kan bli väldigt administrativt, byråkratiskt. När det är mycket ritningar 
som ska skickas, ändras, godkännas mm och det är mycket knappar som ska 
tryckas på är det som gjort för att det ska bli fel. Ett annat problem är att det är 
lätt hänt att saker hamnar fel. Till exempel om någon skickat en ritning för 
granskning, väntat på svar i en vecka för att sedan upptäcka att ritningen inte har 
hamnat där den skulle. Då är det bara att börja om igen och det har tagit onödig 
tid. I många mindre projekt används projektdatabas bara som en databas där alla 
ritningar sparas och ändras för olika syften utan någon större procedur. I ett 
större projekt de arbetar med sköts ärendehantering som inlägg i ett forum med 
fullständig spårbarhet över hur diskussionen har gått. Vi lever i ett samhälle där 
mailen flödar och ett mail kan inte spåras på samma sätt som information i en 
databas, datorer kraschar och beställaren har ingen koll på om mailen kommer 
fram. En projektdatabas gör inte att antalet mail minskar, snarare tvärtom, då alla 
får ett mail när det har kommit in något nytt. Lars tycker att projektdatabas är 
jättebra. De har använt projektdatabas i fem, sex år, men diskussionsforum har 
kommit i de senare projekten. 
 I Moderna Hus arbetar Skanska på ett sätt som närmar sig visionen BIM. 
Principen är att de ska kunna mängda ur en modell. ”Tanken är att vår modell ska 
vara huvudmodellen som man arbetar utifrån. Vi säger exakt vilket typ av fönster det 
ska vara, exakt vilket typ av kök det ska vara. När inköp kommer in är målet att de 
ska kunna trycka på knappen och få upp si och så många löpmeter gipsvägg, exakt hur 
många kvadratmeter parkett det ska vara mm.” Problemet är vad som inte finns 
med i modellen. Om inte allt är med, och det är det inte ännu, blir det problem 
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att mängda. ”Att detta skall fungera bygger på att precis allt finns med och detta tar 
en jäkla massa tid.” Det var för cirka två, tre år sedan de testade detta. De var inte 
riktigt nöjda med resultatet och kom fram till att det inte var lönsamt ännu. ”Det 
är lätt hänt att till exempel fönster hamnar uppe på varandra och då står man där 
med ett fönster för mycket.” Det ligger för stor osäkerhet i det och det kommer in 
för sent i projektet. Idag arbetar de med att skapa en light variant av detta för att 
kunna få ut en grov kalkyl i tidigt skede. När huset ritas upp så läggs det på en 
form av skinns som skall innehålla i grova drag hur mycket till exempel väggar 
och parkett som ingår. Lars har inte sett någon annan som arbetar så integrerat 
med modeller som Skanska. 
 De arbetar i något som kallas p-net och tanken är att de ska kunna spara all 
information i p-net förvaltning när projektet är färdigt. All information om huset 
ska finnas färdig i en projektdatabas som senare ska lämnas till förvaltaren.  
”Jag vill ha att det ritas i en 3D-modell och sedan kopplas på en beräkningsmodell, 
alltså att man bygger upp en modell som skickas vidare till en statiker som kan göra 
lastnedräkning, fortsätta med dimensionering av grundsulor och väggar mm. Sedan 
knoppas den av till tillverkningsritningar, det kan vara Prefab-element, kök, våtrum 
mm, som när det är färdigt går över till tillverkningshandlingar, som sedan går över 
till någon form av förvaltningssystem.” Detta är målet med moderna hus och de har 
kommit ganska långt. De jobbar med att koppla ihop tillverkningsritningar med 
Prefab-fabriken. Förvaltningsdelen fungerar redan. Kopplingen mellan ADT och 
beräkningsprogram finns inte idag men kommer troligtvis inom ett par år.  
Skanska bygger en fabrik i Strängnäs där det med hjälp av laser taket, för att rita 
upp exakta mått, ska gå att få ut Prefab-element direkt från digitala 
tillverkningsritningar. Det ska också gå att beställa till exempel isolering i rätt 
mått, färdig att montera. 
 När de bygger upp en modell i ADT arbetar de med en enda fil där alla 
våningar finns med. När de arbetar släcker de ner de våningar som inte används 
för tillfället. 
 Lars tror att 3D-projektering kommer att komma igång ordentligt inom en 
snar framtid. Det finns många möjligheter med det men det kommer också att 
upptäckas att det finns saker som inte passar att arbeta med i 3D. De arbetar med 
3D i Moderna Hus, men allt är inte så enkelt som det kan verka. Det finns 
mängder av applikationsprogram och dessa kommer säkert att användas och 
fungera inom några år. När väl arbetat i 3D har kommit igång kommer arbetet 
med att stabilisera detta följa under de närmast påföljande åren, hitta 
mängdningsprogram, kopplingar till beräkningsprogram mm. Autodesk säger att 
den möjligheten redan finns med till exempel Robobat, men den finns inte för 
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dem som jobbar med det. Det fungerar inte så ännu, kopplingen är inte klar. ”Jag 
tror att man kommer gå över till 3D inom två år och jag tror att man kommer ägna 
de närmsta fem åren åt att skruva rätt på det för att få fullt utnyttjande av det.” Det 
har mycket med försäljningsbiten att göra, det låter väldigt bra, men det är 
mycket som inte är löst ännu. 
 Lars tror att det kommer att komma många program för visualiseringar, där 
det går att gå in och titta efter till exempel kollisioner och även få ut 
verklighetstrogna bilder för säljande syfte. Han tror också att detta kommer att 
förbättras i ADT. Det finns fördelar med att kunna se hur saker och ting ser ut. 
 De har också jobbat med att få in tider i modellen, 4D-modeller. Det går att 
gå in på en vecka och se till exempel vilka väggar som ska vara uppställda då. 
Problemet med detta är att de som sitter med modellen är inte de som 
produktionsplanerar. I Moderna Hus tror han på det då tanken är att det ska 
byggas på samma sätt hela tiden. Då går det att koppla projektet till en 
standardtidplan som kan användas. I övriga projekt tror han att detta är svårt då 
den som ska göra tidplanen, och har störst kompetens för detta, kommer in sent i 
projektet. Det fungerar inte att tvinga på denne en färdig tidplan. 
 Moderna Hus ska nog ses som ett bostadsbyggarsystem och det är ett av 
Skanskas sätt att prova nya tekniker på. När något fungerar bra kan det användas 
även i den övriga projekteringen. När det dyker upp något nytt på marknaden 
kan de kanske avgöra om detta är värt att satsa på då de redan har testat något 
liknande. 
 De gör energiberäkningar men dessa är inte kopplade till någon modell. 
Han tror att detta hänger mer på beräkningsprogrammen som inte riktigt är där 
ännu, de klarar inte av att importera all information. 
 Han tycker att det vore bra med ett gemensamt filformat men tror inte att 
det är så lätt att nå dit. All form av standardisering förenklar för alla inblandade. 
Problemet är att värdera vilka program som är bäst, men efterhand slår de bästa 
programmen ut de andra och på detta sätt uppstår standarder. 
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7.5 Bilaga 5 – Patrik Johansson & Linus Malmgren, Tyréns, Malmö 

16 mars, 2007 kl. 9,00 
 
Intervjufrågor 
 
Datorprogram 

• Vilka datorprogram använder ni er av?  

• Hur fungerar programmen ihop, egna program samt andra aktörers 
program? 

• Finns det andra program som ni är intresserade av och funderar på att 
inverstera i? Vilka? Varför? Ekonomisk belastning? 

• Hur tycker ni att det går med de nya programmen som kommer fram på 
marknaden? Hinner ni anpassa er, eller går det för fort? 

Projekteringsmetodik 
• Hur ser arbetsgången ut för er i ett projekt?  

• Hur ser samarbetet ut mellan avdelningarna på Tyréns? 

• Vi har hört att ni ofta är CAD-samordnare. Vad innebär detta? 

• Vilka andra aktörer har ni kontakt med, till exempel konstruktör, VVS, 
EL? I vilka skeden? Hur sker kontakterna, mail, telefon, projektdatabas?  

• Vad är ett PDM-system och hur användes det? Jämför - PDM/BIM? 

• Hämtas inspiration från andra industriers sätt att arbeta, till exempel 
datamodeller och produktionssätt? 

• Vilket ansvar har ni för att ritningarna/modellen går att använda i framtida 
förvaltning? 

Visionen BIM 
• Har ni någon gång arbetat i en BIM?  

• Hur ser er vision om BIM ut? Möjligheter med och svårigheter med att nå 
visionen? 
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• Vad tror ni om framtiden i byggbranschen, kommer samarbetet att 
öka/förändras mellan olika företag/aktörer med BIM? 

• Kan ni få priser/mängder direkt ur något CAD-program? Används detta? 

• Använder ni eller era samarbetspartners 3D-modeller för att göra 
energiberäkningar? 

Intervju  
 
På Tyréns använder de sig av Autodesks produkter, främst ADT, som de även 
säljer och utbildar i. Linus har tittat på Revit för att bilda sig en uppfattning om 
programmet, för att veta om det är aktuellt för framtiden och i sådana fall när. 
Det var ett tag sen nu men han tyckte inte att programmet kändes färdigt och att 
det än så länge var mest anpassat för de arkitektoniska delarna i ett tidigt skede i 
byggprocessen. Det finns ingen svensk anpassning på samma sätt som i ADT. 
Ritningsstandarden och presentationstekniken håller inte. Autodesk säger att de 
ska satsa på Revit och Patrik och Linus tror att det kommer fungera i framtiden. 
Det är en helt annan uppbyggnad jämfört med ADT och det är mer lämpat för 
BIM. Det är databasuppbyggt vilket öppnar upp nya möjligheter. Linus tycker att 
det är trevligt att arbeta med de bitar som fungerar. Det är lätt att få upp en 
modell och få en övergripande bild av det hela. Det påminner om ArchiCAD 
eftersom båda programmen är helt objektorienterade. De tittar självklart på vad 
konkurrenterna arbetar i och vad de klarar av men just nu är Autodesk ledande, 
främst inom A och K. Inom VVS och El är det främst MagiCAD som används. 
 På IT-avdelningen arbetar de inte i projekt utan fungerar mer som ett IT-
stöd åt andra projektörer. De har konstruktörer på Tyréns och dessa arbetar i 
ADT, vissa i 3D och vissa i 2D. De har också egna applikationer till AutoCAD 
som de använder sig av. Det är inte något direkt BIM-tänkande där. De använder 
sig av beräkningsprogrammet FEM-Design men Patrik och Linus tror inte att det 
är integrerat med något CAD-program. Nu har Tyréns köpt upp företaget 
”Byggteknik Skåne” som är en konstruktionsfirma och de vet inte riktigt hur 
långt de har kommit i utvecklingen och om det kan påverka hur Tyréns kommer 
att arbeta i framtiden.  
Som det ser ut idag projekteras det inte i en gemensam modell utan filer flyttas 
mellan varandra. Det finns ingen etablerad modell för hur information ska 
utbytas. Vilka nämnare behövs för att en gemensam modell ska kunna utnyttjas? 
Om Tyréns till exempel jobbar med K och någon av deras konkurrenter jobbar 
med A så gäller det att få en struktur som håller för att kunna utnyttja 
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modellerna. Där blir Revit bra mycket enklare att arbeta med. Tanken är att 
arkitekten ska kunna rita upp en modell i Revit Building som sedan 
konstruktören fortsätter att arbeta med i Revit Structure och VVS i Revit System.  
 Patrik och Linus har tittat lite på filformatet IFC. Då fugerade det inte 
särskilt bra men de vet inte om det har blivit bättre nu. Tanken är riktigt god 
men de är osäkra till om det kommer att nå ända fram. Olika inriktningar i 
standarden har utvecklats av olika personer, man har löst olika problem på olika 
sätt, vilket gör den svår att använda. Grundtanken med ett gemensamt filformat 
uppfylls inte. I objektbaserade program finns det en underliggande 
byggnadsintelligens. ”Om vi tar till exempel svenska så har man 
meningsuppbyggande, om jag då översätter det ord för ord exempelvis till danska och 
sedan översätter tillbaka det så kan man ge sig på att det inte blir exakt samma.” 
Ungefär på samma sätt fungerar det med filformat. Varje program tolkar IFC-
modellen på sitt sätt. Autodesk var med i början av utvecklingen av IFC men idag 
är det andra aktörer som arbetar med det, till exempel Graphisoft. Autodesk är 
inte lika intresserade av att dra i detta längre vilket kan ha att göra med att deras 
filformat ”DWG” är det ledande på marknaden. Autodesk har lagt in ett IFC-
stöd i sista versionen av Revit. 
   I Stockholm har Tyréns kommit längre i utvecklingen och arbetar med att 
utveckla BIM. De arbetar bl.a. med att integrera kalkylprogram med CAD-
modeller. 
 Än så länge finns det inte så många kopplingar mellan Revit och andra 
program. Det beror på API, som anropar och plockar ut data ur ett program, som 
inte är tillräckligt utvecklat i Revit ännu. Patrik och Linus tror att det kommer att 
komma. Det finns en koppling till beräkningsprogrammet Robobat Millennium. 
 Den största fördelen med BIM är att öka samverkan och återanvända 
information. ”Man har all information samlad på ett ställe, uppdaterad. Det råder 
inga tveksamheter om vilken information som gäller och den är tillgänglig för alla.” 
 En stor nackdel med BIM är branschens mogenhet. ”Konstellationerna ser 
olika ut i nästan varje projekt. Det är svårt att få alla att arbeta i samma riktning 
när man inte har ett kontinuerligt samarbete.” Det som spelar in blir istället i 
vilken riktning varje aktör strävar. Det stämmer inte alltid in på projektet. Det 
kan bli en väldig dragkamp mellan aktörerna. 
 De tycker att det vore bra om samarbetet mellan aktörerna ökade men de är 
tveksamma till att det kommer hända. Det finns ett stort revirtänkande inom 
branschen. Patrik som läst arkitektur vid LTH berättar att redan i början av 
utbildningen fick man lära sig detta revirtänk, att var och en sköter sitt. 
 En förutsättning för BIM är att andra filformat, som till exempel IFC, 
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utvecklas så att det går att arbeta i andra program än enbart Autodesks. Frågan är 
hur många som är intresserade av att investera i detta. Det behövs en plattform 
som kan nyttja många olika program från olika leverantörer. Även om Revit 
skulle klara av hela biten finns det inget som säger att projekten skulle läggas upp 
därefter. 
 De tror inte att det kommer gå mot att alla arbetar i samma program. De 
tror att samarbetsformer kommer att uppkomma som gör det möjligt att arbeta 
mellan plattformar. 
 Tyréns tillverkar projektdatabaser i liten skala. De tar fram individuella 
program i nära samarbete med kunden. 
 PDM började användas i tillverkningsindustrin och denna används som 
förebild. I byggbranschen ligger PDM fortfarande på forskningsnivå. Det är ett 
system som kan användas för att lagra till exempel ritningar med information för 
att dessa ska kunna återanvändas i framtiden. Det går även att söka efter 
beroenden mellan olika delar i en produktmodell. Det går till exempel att välja en 
M10 bult och se exakt i vilka ritningar den ingår. Det underlättar till exempel när 
en bult ska bytas ut mot en nyare variant. Tanken är att detta system ska gå att 
använda i byggbranschen också, främst på de företag som tillverkar hus 
industriellt, moduler byggs på en fabrik som sedan skickas ut på byggplatsen. Det 
fungerar då det är samma personer som arbetar i alla projekt, vilket ökar 
samarbetet. Det finns ofta redan ett byggsystem för hur till exempel väggar och 
bjälklag byggs. Detta lagras i PDM-databasen och det går att se vilka delar som 
ingår och vilken som är den senaste versionen av ritningen. Tanken med PDM är 
densamma som tanken med BIM. Det går ut på att standardisera processen. BIM 
är mer tänkt för traditionell projektering medan PDM lämpar sig bättre för 
industriellt byggande, där en återanvändning av artiklarna förenklas. Det finns en 
vilja att standardisera hela byggprocessen. Det är en mognadsprocess, viljan finns 
men inte kunskapen.  
 Det ingår i Tyréns IT att tillhandahålla CAD-samordning i projekt. Som 
CAD-samordnare handlar det mycket om att hitta gemensamma nämnare. Det är 
ofta arkitekten som tar på sig detta ansvar. De tror att CAD-samordningsansvaret 
kommer att bli viktigare ju mer komplexa produkterna blir. I vissa projekt idag är 
det i princip bara en CAD-manual som används men för några år sedan var det 
väldigt vanligt med en CAD-samordnare. BIM är inte bara 3D utan hela 
samordningen.  
 De tycker att det börjar släppa även på mindre arkitektkontor och att det 
även där börjar ritas mer i 3D. 
 Tyréns arbetar mycket i förvaltningsskedet. Vissa förvaltare idag vill ha en 
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produktmodell men de flesta arbetar med traditionella ritningar. Ofta vill de ha 
både en 3D-modell och traditionella ritningar. ”Det är en romantisk tanke. Den 
som sitter och projar i slutändan har fyllt på med allting så att du kan se exakt vilka 
glödlampor som ska bytas där och vilken ventilation som finns”. Även inom 
förvaltningen har den punkt nåtts där både nyttan och svårigheterna med BIM 
börjar synas. ”Ju mer information du stoppar in, ju mer underhåll kräver det.” Är 
det möjligt att samla all information i en databas? Får allt plats i en modell? 
 Patrik och Linus ser fördelar med att kunna gå in i en modell och hitta 
komplikationer samt finna lösningar i ett tidigt skede. De tror säkert att det 
skulle fylla ett syfte genom att ge en ökad förståelse för hur det verkligen ser ut. 
För att kunna dra nytta av att ha en 3D-modell på byggarbetsplatsen krävs det att 
personalen behärskar programmet. De vet att det förekommer på vissa ställen 
men det är inte så vanligt. 
 Tyréns är auktoriserade utvecklare av Autodesks produkter. Autodesk 
anordnar teknikträffar där det går att påverka till exempel anpassningen mot den 
svenska marknaden. Sverige är en väldigt liten marknad och den svenska 
anpassningen diskuteras här för att sedan skickas vidare till Autodesks 
utvecklingsavdelning. Det är svårare att förändra grundstrukturen. ADT kan 
indelas i tre steg: AutoCAD, ADT och ADT:s svenska anpassning. Det är lättare 
att påverka de sista stegen. 
 ADT är en slags hybrid mellan AutoCAD och Revit. I ADT finns det alltid 
möjlighet att gå tillbaka till det traditionella arbetssättet med linjer vid till 
exempel svårighet eller tidspress. Detta blir svårare i Revit då programmet är helt 
objektorienterat.  
 Det släpps mycket nya versioner av programmen hela tiden men det är ofta 
inte någon större skillnad mellan dem. Det finns mycket bra funktioner som inte 
nyttjas ännu. ”Det är lättare att göra som man alltid har gjort.” Kunskapsnivån är 
inte på topp i branschen och det är svårt att veta hur verktygen kan utnyttjas fullt 
ut. 
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7.6 Bilaga 6 – Lisa Bergelin, WSP Byggprojekterning, Malmö 

16 april, 2007 kl. 10,00 
 
Intervjufrågor 
 
Datorprogram 

• Vilka datorprogram använder ni er av? 

• Hur fungerar programmen ihop, egna program samt andra aktörers 
program? 

• Finns det andra program som ni är intresserade av och funderar på att 
inverstera i? Vilka? Varför? Ekonomisk belastning? 

• Du har arbetat i MicroStation, kan du jämföra det med andra program. 
Fördelar/nackdelar? 

• Hur tycker ni att det går med de nya programmen som kommer fram på 
marknaden? Hinner ni anpassa er, eller går det för fort? 

Projekteringsmetodik 
• Hur ser arbetsgången ut för er i ett projekt?  

• Är det vanligast att ni arbetar i 2D eller 3D?  

• Vilka andra aktörer har ni kontakt med, till exempel arkitekter, VVS, EL? I 
vilka skeden? Hur sker kontakterna, mail, telefon, projektdatabas?  

• Vilket ansvar har ni för att ritningarna/modellen går att använda i framtida 
förvaltning? 

Visionen BIM 
• Har ni någon gång arbetat i en BIM? 

• Hur ser er vision om BIM ut? Möjligheter med och svårigheter med att nå 
visionen? 

• Vad tror ni om framtiden i byggbranschen, kommer samarbetet att 
öka/förändras mellan olika företag/aktörer med BIM?  

• Kan ni få priser/mängder direkt ur något CAD-program? Används detta? 
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• Använder ni eller era samarbetspartners 3D-modeller för att göra 
energiberäkningar? 

Intervju  
 
WSP Byggprojektering använder AutoCAD Point, ADT och TEKLA.  De 
använder främst TEKLA för stålprojektering men det har hänt att de har använt 
det även för betong. TEKLA fungerar bra för stål men inte lika bra för betong. 
De använder beräkningsprogrammen STAAD.Pro och FEM-Design. De 
använder inte CAD-modellen integrerad i beräkningsprogrammet utan ritar upp 
modellen på nytt i programmet. De har inte funderat på att investera av nya 
program. Revit är inget de har funderat på medan ADT 2007 tror hon kommer 
att vara mer anpassat för 3D modellering.  
 Lisa har tidigare arbetat i MicroStation. Hon ser vissa fördelar med 
programmet jämfört med ADT och TEKLA. Hon tycker att det är lätt att 
använda MicroStation vid husprojektering medan TEKLA är bättre för industrier 
där det ofta är utrymmen för maskiner som styr designen. I MicroStation är 
modellen lättare att göra om och flytta runt i ”rymden”. I TEKLA är modellen 
mer bunden till grid-nätet och det gäller att redan från början ha en bra bild över 
hur konstruktionen kommer att se ut. TEKLA har fördelen att det går att få ut 
alla ritningsdetaljer med bara en knapptryckning. Man får både detaljritningar för 
ståltillverkaren och monteringsritningar för byggarbetarna. 
 WSP Byggprojektering gör inga kalkyler men de kan få ut mängder av stål i 
TEKLA. I brådskande projekt gör de en grovritning först för att kunna beställa 
stål i god tid då det kan ta lång tid att få hem det.  
 WSP Byggprojektering använder inget CAD-program integrerat i ett 
energiberäkningsprogram. Det är antingen arkitekten eller konstruktören som ska 
göra energiberäkningar och båda försöker lasta det på den andre.  
 WSP byggprojektering får oftast ritningar i 2D av arkitekterna och sedan 
ritar de upp sin 3D-modell utifrån dessa ritningar. Fick Lisa välja själv så skulle 
alla arbeta i en 3D-modell mot en projektdatabas. Det skulle göra det lättare att 
upptäcka kollisioner redan i projekteringsskedet och det skulle bli lättare för alla 
att få tag på den senaste informationen. 
 Den största svårigheten tror hon är att många i branschen inte är vana att 
tänka i 3D och hellre arbetar kvar som de alltid har gjort i 2D. 
 För framtida förvaltning sparar WSP Byggprojektering ritningarna i DWG-
format. Det är ofta det beställaren vill ha, tillsammans med pdf-format och 
pappersritningar. Lisa tror att de håller på mycket information själva och tar 
betalt för den om någon annan ska ha hand om en ombyggnad i framtiden.  


