
  

	  
	  
	  
	  
Effektiva processer vid 
byggprojektering 
	  
– Med hjälp av BIM och ArchiCAD 
	  
	  
	  
	  

	  
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg 

Byggnadsvetenskaper / Projekteringsmetodik 
 

	  
	  
	  
Examensarbete: 
Ansam Abed Al Rahman 
Bob Ericsson  
	   	  



  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
©  Copyright Ansam Abed Al Rahman, Bob Ericsson  
 
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg 
Lunds Universitet 
Box 882 
251 08 Helsingborg 
 
LTH School of Engineering 
Lund University 
Box 882 
SE-251 08 Helsingborg 
Sweden 
 
Tryckt i Sverige 
Media-Tryck  
Biblioteksdirektionen 
Lunds universitet 
Lund 2013 



  

Sammanfattning 
 
I detta examensarbete har vi kommit fram till effektiva tillvägagångssätt i 
datorprogrammet ArchiCAD som ofta används av arkitekter vid 
byggprojektering. 
 
Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur arkitekter och 
programutvecklare använder ArchiCAD på ett effektivt sätt, i byggprocessen 
så att också informationsöverföringen till övriga aktörer fungerar.  
 
Teorin i examensarbetet behandlar byggprocessen, konceptet BIM, 
programvaror som har koppling till ArchiCAD och BIM. Teorin tar även upp 
funktioner och egenskaper i ArchiCAD. 
 
Informationsinsamlingen till examensarbetet grundar sig i kvalitativa 
intervjuer hos utvalda arkitekter och programutvecklare. 
En del information är insamlad från hemsidor, rapporter, litteratur, manualer 
och studiebesök genomförda i samband med intervjuer. 
 
Byggprocessen är stor och komplex med många aktörer inblandade. 
Standarder krävs för att få alla att skall arbeta på samma sätt och effektivt dra 
nytta av den samlade informationen. Vi har i vårt arbete visat på ett antal 
effektiva arbetssätt med ArchiCAD som kan ses som standardiserade sätt att 
skapa och förmedla information vidare.  
 
Intervjuerna visade på att störst vinst får man först då BIM används fullt ut i 
hela byggprocessen, från arkitekter och ingenjörer i projektering, byggarbetare 
i produktion slutligen under förvaltningsskedet. 
 
Nyckelord: ArchiCAD, BIM, BH 90, Byggprocessen, IFC, Byggprojekt 
  



  

Abstract 
 
Through this degree project, we have come up with effective methods in the 
computer program ArchiCAD that architects use during project planning for 
buildings. 
 
The purpose of the degree project was to examine how architects and software 
developers use ArchiCAD effectively, in the building process so that also 
information transfer to other actors works. 
 
The theory of the degree project deals with the building process, the concept 
of BIM software that has been linked to ArchiCAD and BIM. The theory also 
deals with functions and features in ArchiCAD. 
 
Information collection of the degree project is based on qualitative interviews 
with selected architects and software developers. 
Some information is collected from websites, reports, books, manuals and 
through practical study. 
 
Building Process is large and complex, involving many stakeholders. 
It requires standards to get everyone to work in the same way and effectively 
take advantage of the collected information. We have in our degree project 
shown a number of effective ways of working with ArchiCAD that can be 
seen as a standardized way to create and convey the information further. 
 
The interviews showed that the greatest gains will be only then BIM is fully 
utilized throughout the construction process, from architects and engineers in 
the design, construction workers in production, finally the management stage. 
 
Keywords: ArchiCAD, BIM, BH 90, Building Process, IFC, Building projects.



  

Förord 
 
Vi har skrivit vårt arbete vid Lunds Tekniska Högskola på institutionen för 
Byggvetenskaper, programmet Byggteknik med Arkitektur vid Campus 
Helsingborg. 
Examensarbetet är skrivet från juni till december 2012 med uppehåll under juli 
och september månad. 
 
Under vår studietid på LTH har vi kommit i kontakt med datorprogrammet 
ArchiCAD och varit intresserade av att se hur detta verktyg används i 
näringslivet vid projektering för att underlätta byggprocessen. 
Vi har valt att med vårt examensarbete identifiera hur arbetssätten vid 
byggprojektering kan bli effektivare med hjälp av ArchiCAD. 
 
I slutet av examensarbetet finns en bilaga till de intervjuer vi genomfört. 
Vi vill tacka vår handledare, Dan Rahmqvist, samt de som vi intervjuat; Alicia 
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Thomas Mauritzson . 
 
Slutligen vill vi tacka vår examinator Anders Robertson. 
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Förkortningar och förklaringar 
 
2D  Tvådimensionell 
 
3D  Tredimensionell 
 
3D-Rendering  Framställning av en bild utifrån en 3D-modell 
 
4D  3D-modell kombineras med tiden 
 
5D  3D-modell kombineras med kostnad 
 
AMA  Allmän Material- och Arbetsbeskrivning 
 
BBR  Boverkets Byggregler 
 
BH 90  Bygghandling 90 
 
BIM  Building Information Modeling 
 
BKR  Boverkets Konstruktionsregler 
 
BSAB  Byggandets Samordning AB 
 
CAD  Computer Aided Design (Datorstödd konstruktion)  
 
EKS  Europeiska konstruktionsstandarderna 
 
IAI International Alliance for Interoperability 

(internationell sammarbetsorganisation för 
datasamordning) 

 
IFC Industry Foundation Classes (Standard filformat 

upprättat för datahantering inom industrin)  
 
MIT Massachusetts Institute of Technology 
 
SIS Swedish Standards Institute (Svenska standard 

institutet) 
 
VA  Vatten och avlopp 
 
VVS  Värme, ventilation och sanitet 
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1 Inledning 

 Bakgrund 1.1
Byggprocessen är komplex och sträcker sig från idé till färdig produkt. Flera 
steg genomförs för att nå önskat resultat till exempel planering, projektering 
och produktion (Stintzing, 2005). 
 
Historiskt har man byggt och skapat de samhällen man lever i genom att 
förverkliga idéer och visioner man haft. Det som haft makten har bestämt 
utformningen och utvecklingen av samhällena till sin hjälp använde de 
personer med utbildning och erfarenhet inom byggnation. För att 
kommunicera vilken slutprodukt man önskade användes penna och papper för 
att skapa ritningar (Stintzing, 2005). 
 
Dagens byggprocess består av en intensiv och viktigt projektering där man 
bestämmer, beräknar, dimensionerar projektet efter krav och önskemål. 
Arkitekter, ingenjörer och konsulter är inblandade och samarbetet mellan dem 
kan vara avgörande för att erhålla en bra slutprodukt (Stintzing, 2005). 
 
Moderna datorer har revolutionerat branschen, projektering har börjat ske till 
stor del med hjälp av utvecklade datorprogram där man samlar all information 
om ett projekt i en och samma byggnadsmodell. Genom detta har nya 
möjligheter framkommit som samarbete på ett nytt sätt, bättre 
informationsredovisning och en effektivare byggprojektering (Stintzing, 
2005). 
 

 Syfte 1.2
Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur arkitekter arbetar med 
ArchiCAD vid byggprojektering. Vi vill även belysa de metoder som ger en 
effektiv arbetsgång i ArchiCAD så att också informationsöverföringen till 
övriga aktörer fungerar. 
  
Frågställningar: 

• Hur uppnås effektiv projektering med BIM? 
• Hur arbetar arkitekter effektivt med ArchiCAD vid projektering? 
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 Avgränsning 1.3
Vårt examensarbete grundar sig på intervjuer och studiebesök hos arkitekter 
och programutvecklare som arbetar med ArchiCAD vid byggprojektering. 
 
De personer och företag som kontaktats är placerade i södra Sverige. De anses 
som erkända yrkespersoner inom byggprojektering med ArchiCAD för att leva 
upp till en god kvalitet. Till att börja med utgår vi ifrån de kontakter vi själva 
har fått genom vår utbildning eller redan känt sedan tidigare. Därefter har vi 
skapat fler kontakter i branschen som varit användbara för examensarbetet. 
 
Teorin i vårt examensarbete är avgränsad utifrån de genomförda intervjuerna 
och studiebesöken. 
 
Intervjufrågorna utgår från syftet. Nämner de intervjuade information utanför 
detta område kommer det att skalas bort vid transkribering. 
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2 Teori  

 Arkitekter 2.1
Arkitekter är delaktiga i stads- och samhällsplaneringen och tillsammans med 
byggherre, ingenjörer, konsulter och entreprenörer skapar de samhället vi 
befinner oss i. Det är viktigt att under hela processen uppfylla önskemål och ta 
hänsyn till miljöregler, byggförordningar samt ekonomiska, tekniska och 
estetiska aspekter (Sveriges arkitekter, 2012). 
 
Arbetsuppgifterna är varierande t.ex. arbete med tidigt idéskede och skisser, 
förverkligande av förslag till färdig slutprodukt, rådgivare i byggprojekt. 
Ny arkitektur skapas för nya byggnader och byggnader byggs om för att möta 
de önskemål som ställs (Sveriges arkitekter, 2012). 
 
Arkitekter är både verksamma offentligt inom kommun, stat och landsting 
samt som anställd vid privata arkitektkontor eller konsultföretag. 
En viktig del i arkitektens arbete är gestaltning och utformning. Förr använde 
arkitekter penna och papper till sitt arbete, även idag är detta aktuellt, men de 
har även moderna hjälpmedel till sitt förfogande. Datorer och programvaror 
har skapat en unik möjlighet att effektivisera arbetet och föra vidare 
information. Arbete som förr tog lång tid kan idag göras betydligt kortare med 
god kvalitet samt till en lägre kostnad som resultat (Sveriges arkitekter, 2012). 
 

 Ingenjörer 2.2
Ingenjörerna är en viktig roll som tolkar arkitektens ritningar, löser problem 
och förverkligar drömmar. Ingenjörer finns verksamma inom husbyggnad, 
infrastruktur, ekonomi, projektledning, förvaltning och installationsarbeten. 
 
Arbetsuppgifterna kan vara utveckling av befintlig kunskap, följa regelverk 
för att genomföra projekt, beräkna och planera framtida projekt. Identifiera 
och lösa problem i vardagsarbetet samt ha en god kommunikation till övriga 
aktörer i byggprocessen (Byggteknik Helsingborg, 2012). 
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 Byggprocessen 2.3
Byggprocessen kan liknas vid en industriell tillverkningsprocess med icke-
materiella och materiella delar. Hela tiden måste man ha det blivande 
byggnadsverket som mål för framställningen. 
 
Icke-materiella delar är ritningar, beskrivningar, specifikationer, bilder och 
modeller. Materiella produktionen hanterar material, tillverkningsdelar, 
transporter, etablerar bygget och sköter byggandet.  
Det är vanligast är att icke-materiella och materiella processer följs åt, sida vid 
sida genom byggprocessen (Stintzing, 2005). 
 
2.3.1 Beslut 
Varje projekt innehåller ett visst antal beslut så att byggprojektet kan 
genomföras och planeras på ett tydligt och strukturerat sätt. Beslutsfattandet 
finns med under hela arbetsgången för att leda och styra byggprojektet 
(Stintzing, 2005). 
 
För att kunna ta ett beslut i ett projekt kan det vara bra att beställaren tydligt 
redogör för sina önskemål och tar del av de beslut som genomförs.  
En del undersökningar och beredningar genomförs i förväg och kan ligga som 
underlag inför ett beslut. 

• Beredning av beslut, beskrivning och analys. 
• Framställning av ett föreslag till beslut. 
• Konsekvensbedömningar och kostnadsanalyser. 
• Värderingar, omdömen och rekommendationer.  

(Stintzing, 2005) 
 

2.3.2 Ledning  
En bra ledning ger ett gott resultat. Att leda ett projekt innebär att man 
planerar, organiserar och genomför ett projekt till färdig slutprodukt. Flera 
uppgifter delas ut och stora satsningar i form av resurser och kompetens läggs 
till. Projektledning kräver en bra kommunikation, en regelbunden uppföljning 
och ett kreativt arbetsklimat. 
Flera möten genomförs och då uppstår flera idéer som fördelas och 
sammanvägs för att nå rimliga lösningar.  
Riktlinjerna för ledning av ett byggprojekt grundar sig på de krav som 
beställaren har angivit. 
Arbetsmöten ger en klar bild för beställaren och alla inblandade parter om hur 
projektet ligger till när det gäller fördelning av resurser och tidsplanering 
(Stintzing, 2005).  
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2.3.3 Projektering 
Projektering ingår som en del i ledningsprocessen. Vid projektering hanterar 
man den immateriella delen av byggprocessen som skall bilda en modell för 
vad som skall byggas. 
 
Syftet är att bestämma egenskaper och beskriva produkten med hjälp av 
ritningar, beskrivningar, beräkningar och bilder samt modeller. Dessa kan 
samlas antingen på papper eller i en datormodell för att användas som 
underlag vid upphandling och produktion. Allt detta sammanfattas som en 
produktbeskrivning (Stintzing, 2005). 
 
Projektering påverkas av utomstående faktorer som kan bero på bygglov som 
hanteras av kommunen. 
Vid projektering och av ett byggprojekt är det viktigt att man tydligt klargör 
hur åtagandet och ansvaret är fördelat mellan byggherre och entreprenör. Att 
upphandlingen görs så att flera aktörer konkurrerar om att lämna anbud till 
bäst pris kan också vara en god idé (Stintzing, 2005). 
 
Uppgifterna i delprocesser löper parallellt och ibland börjar en uppgift innan 
en förgående slutar. En del information kan gå förlorad då man inte skriver ner 
allt, fördelarna kan ses i form av ökade flexibilitet (Stintzing, 2005). 
 
Alla idéer och skisser bearbetas och utvecklas till en modell som sedan 
presenteras med översiktliga situationsritningar, våningsplansritningar, fasad- 
och sektionsritningar över fastigheten. Alla dessa planer eller handlingar 
kallas för förslagshandlingar och fungerar som ett underlag för projekteringen 
(Stintzing, 2005). 
 
Under projekteringen bestäms stomsystem för byggprojektet samt alla El- och 
VVS- installationer. Alla beräkningar och dimensioneringar av 
byggnadskonstruktioner och installationskomponenter bearbetas sedan med 
noggrannhet (Stintzing, 2005). 
 
När alla bestämningar av byggnadskomponenter och installationskomponenter 
har slutförts under projekteringen kallas de bygghandlingar och består av 
slutliga ritningar, beskrivningar och förteckningar. Utifrån dessa handlingar 
gör projektledaren en ny kalkyllista genom att kontrollera tidplanen och 
kostnaden för projektet med de nya förutsättningarna (Stintzing, 2005). 
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2.3.3.1 Regler 
Boverkets Byggregler 
BBR består av ett antal föreskrifter som innehåller regler för svenska 
byggnader för nybyggnation och tillbyggnader men inte ombyggnader. 
Speciellt finns föreskrifter vad gäller utformning, bärförmåga, beständighet, 
brandskydd, bullerskydd, säkerhet vid användning, energihushållning, hygien, 
hälsa och miljö. BRR innehåller även förordningar om hissar och vissa andra 
motordrivna anordningar (Boverket 1, 2012). 
 
Europeiska konstruktionsstandarderna ersätter BKR 
Inom Europa har det skapats konstruktionsstandarder för att beräkna och 
dimensionera konstruktioner till byggnader, infrastruktur. Standarden heter 
Eurokod och skall underlätta att skapa en global marknad för bygg och 
anläggningsföretagen. Genom att standardisera skall kompetensen och 
konkurensen öka samtidigt som priserna för byggprojekt minskar (SIS 1, 
2012). 
 
”De europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna utgör tillsammans 
med nationella val i föreskriftsserien EKS ett regelsystem som har ersatt  
Boverkets konstruktionsregler, BKR vid årsskiftet 2010/11.” (Boverket 2, 
2006). 
 
2.3.3.2 Ritningsgrupper, skalor och förklaringar 
Under byggprocessen presenterar man olika ritningsgrupper vid olika skeden. 
Dessa olika grupper innehåller olika planer. I tabell 2.2 visas vilka skalor de 
olika planerna och ritningarna normalt presenteras med.  
 
Förslagshandlingar  
Består av: 

• Teknisk utredning  
• Skisser  
• Översiktsritningar  
• Texthandlingar 
 
(KSTR, 2012) 

 
Förslagshandlingarna används både som remisshantering samt underlag för 
beslut hos kommunen. Det blir också ett dokument som vägleder och styr de 
tekniska konsulterna i deras projektering. Skala bör vara i 1:100 (KSTR, 
2012). 
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Huvudhandlingar 
Består av: 

• Fasadplaner 
• Situationsplaner 

 
Dessa skall vara i skala 1:100 respektive 1:500 (KSTR, 2012). 
 
Bygghandlingar 
Bygghandlingarna presenteras vid detaljutformningsskedet. De kallas även 
arbetsritningar och tas fram av de tekniska konsulterna. För att enklare hålla 
koll på vilken ritning som tillhör vem, använder man olika färger på pappret 
vid utskrift. Skulle man skriva ut på vitt papper väljer man istället att färga 
linjerna. (Stintzing, 2005). 
 
Tabell 1 Arbetsritningar för olika tekniska konsulter. 
Arkitekt A-ritningar  Svart, dessa skrivs ofta ut på vitt papper  
Byggnadskonstruktör K-ritningar  Blå  
El-konsult E-ritningar Röd 
VVS-konsult V-ritningar  Brun 
 
Relationsritningar  
Presenterar förändringar under byggprocessens gång för projektet. Tabellen 
nedan visar de olika ritningstyperna och skala (KSTR, 2012). 
 
Tabell 2 Ritningstyper med olika skala (KSTR, 2012) 
Ritningstyp Skala     
 1:1000 1:500 1:100 1:50 1:20 
Översiktsplaner X X    
Situationsplaner  X    
Planer   X X  
Fasader   X   
Sektioner   X X  
Detaljritningar     X 
Förteckningsritningar    X X 
Armeringsritningar   X X  
Scheman - - - - - 
 
Beskrivningar  
Allmän Material och Arbetsbeskrivning – AMA är det system som kan liknas 
vid ett språk för byggbranschen. ”Med AMA omsätts idéer och visioner till 
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kvalitetssäkrat byggande. Verktyget hjälper dig att säkerställa kvaliteten i 
byggprocessen – från första förfrågningsunderlag till sista slutbesiktning.” 
(Byggtjänst, 2012). 
 
AMA-systemet består av ett antal råd och anvisningar som samlas i olika 
böcker. Böckerna finns i olika utgåvor som Anläggnings-, Hus-, VVS-, EL- 
och KylAMA (Svensk Byggtjänst, 2012). 
 
2.3.3.3 Bygghandlingar 90, (BH90) 
Då flera aktörer är inblandade i byggprocessen underlättar det om det finns en 
standard vad gäller förmedling av information mellan parterna. 
Bygghandlingar 90 underlättar redigeringar och utformning av förteckningar, 
beskrivningar och ritningar. Med hjälp av Bygghandlingar 90 skapas 
enhetlighet och standard för bygghandlingarna. Ansvarig utgivare för 
Bygghandlingar 90 är SIS, Swedish Standards Institute. Det finns för 
närvarande åtta olika delar av bygghandlingarna (Stintzing, 2005). 
 
Del 1: Redovisningsformer 
Redovisningsformer handlar om byggprocessen och dess handlingar, då man 
tittar på byggnaders och byggdelars livscykel, produktbestämning, produkt 
framställning och produktanvändning. Dessutom beskrivs planeringen av 
redovisningen som handlar om olika hjälpmedel för rationell redovisning, till 
exempel ritningsplanering och samordning av planering (SIS 2, 2012). 
 
Del 2: Redovisningsteknik 
Redovisningsteknik behandlar de rekommendationer som beskriver rit- och 
skrivblanketterna samt de olika namnrutorna och symbolerna. Dessutom 
handlar den om individuella, typ- och objektbeteckningar (SIS 3, 2012). 
 
Del 3: Redovisning av mått 
Redovisning av mått handlar om måttsättningsanvändning och utformning av 
måttenheter, symboler/beteckningar, linjer och markeringar(SIS 4, 2012). 
 
Del 4: Redovisning av hus 
Redovisning av hus omfattar vilka regler och överenskommelser man gjort 
kring sammanställningar, markanläggning, husstomme och invändiga ytskikt 
och rumskompletteringar (SIS 5, 2012). 
 
Del 5: Redovisning av installationer 
Redovisning av installationer behandlar VVS- installationer vilket är VVS- 
och kylsystem, sprinklersystem, luftbehandlingssystem, tappvatten och 
avloppssystem. Dessutom står det dokumenterat hur el- och 
transportanläggningar skall byggas (SIS 6, 2012). 
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Del 6: Redovisning av ombyggnad 
Redovisning av ombyggnad behandlar detaljer om huset som; installationer, 
ombyggnad samt den del som beskriver och handlar om byggbeskrivningar 
och ritningssymboler (SIS 7, 2012). 
 
Del 7: Redovisning av anläggning 
Redovisning av mark handlar om rekommendationer om hur den digitala 
informationen används i anläggningsprojekt. Det behandlar bland annat om 
hur man namnger objekt vid användningen av CAD-lager (SIS 8, 2012). 
 
Del 8: Digitala leveranser för bygg och förvaltning 
Digitala leveranser för bygg och förvaltning är den senaste utgåvan för 
”Redovisning med CAD”. Den handlar mer om övriga delar av bygg- och 
förvaltningsprocessen. Denna föreskrift handlar även om grundläggande 
begrepp, fil- och ritningsstruktur, administration av datorstöd, lagerindelning 
och grafik. Grafikdelen behandlar linjebestämningen i CAD- program med 
olika tjocklek enligt svensk standard och BSAB-systemet (SIS 9, 2012). 
 
2.3.3.4 CAD 
CAD är förkortningen av Computer Aided Design som översatt till svenska 
blir datorstödd konstruktion. CAD är idag ett brett accepterat hjälpmedel till 
att projektera inom flera branscher tillexempel flyg, fartyg, bil och 
byggindustrin. 
Alltfler aktörer ser idag att samarbete inom CAD ger stora fördelar. CAD filer 
skickas via e-post för granskning och samarbete över internet är något som 
utvecklas (Pärletun & Follin 1997). 
 
Vektorgrafik och rastergrafik 
CAD program använder vektorgrafik för att visa linjer och kurvor som 
tillsammans bildar en modell.  
Grunden i vektorgrafik utgår ifrån att linjerna och kurvorna är beskrivna som 
matematiska formler vilket gör att de kan förstoras och förminskas med 
bibehållen kvalitet.  
Rastergrafik består av pixlar, så kallade bildpunkter, som ligger utlagda efter 
ett schema. Varje pixel kan ha olika färger. Det är bildens upplösning som 
bestämmer maximala antalet pixlar som en bild kan ha i bredd- och 
höjdförhållande. Försöker man förstora en bild med bildpunkter blir resultatet 
dåligt, bilden framträder som kantig och suddig (Webdesign, 2012). 
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Historik och utveckling 
CAD tog sin utgångspunkt på 50- talet i USA, från början hos militären som 
ville skapa en bra överblick över luftrummet. Utvecklingen av CAD började 
sedan i flygindustrin som såg fördelar med användandet till sin produktion 
(Pärletun & Follin 1997).  
 
Under 60-talet testade General motors användande av CAD. Professor Ivan 
Sutherland vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) skapade i början 
av 60-talet Sketchpad. SketchPad är ett program som skapas i en dators 
bildskärm med interaktiv penna. Med pennan kan det ritas olika linjer och 
cirklar. Detta är det första CAD-program som består av X- och Y-geometri. 
Utvecklingen av Sketchpad gjorde det möjligt att begränsa geometriska 
egenskaper, exempelvis att justera längden och vinklar mellan olika linjer. 
Under 70-talet kom det att spridas till företag som var i behov av CAD som 
hjälpmedel, för att under 80-talet och 90-talet komma till persondatorn och få 
ett kraftigt genomslag även till privatpersoner (Pärletun & Follin, 1997). 
 
Inom projekteringen har CAD-programmet stor betydelse. Det underlättar och 
effektiviserar arbetet av handlingar. Flera och komplicerade ritningar med 
hänsyn till nationella och svenska standarder utförs. Dessa standarder ingår i 
BH90 och BSAB (Byggtjänst, 2012). 
 
2.3.4 Upphandling 
Under upphandlingen bestämmer beställaren vilken entreprenadform projektet 
skall bestå av. Det bestäms även hur olika delar skall se ut som lager i CAD-
program, föreskrifter, regler och avtal för att vara enhetliga och på så sätt 
säkerställa kvalitén i upphandlingen. Flera bestämmelser som gäller avtal och 
kontrakt tas fram från BKK (Förening byggandets kontrakt kommitté) 
(Stintzing, 2005). 
  



 11 

2.3.4.1 Arkitekter i olika entreprenadformer 
Det finns olika entreprenadformer, beroende på vilka önskemål för ansvar, 
åtagande och valmöjligheter man har som beställare. Traditionellt finns det 
fyra gamla som används i Sverige, de är total-, delad- och generalentreprenad, 
partnering samt några nya som har kommit till på senare år (Stintzing, 2005). 
 
Totalentreprenad 
Byggherren anlitar en byggentreprenör som blir totalentreprenör, med ansvar 
att leverera till de krav beställaren fått. Detta innebär att totalentreprenören 
hanterar alla underentreprenörer och avtal för att leverera till det som är 
beställt. Önskar byggherren mer kontroll finns möjlighet att använda sig av en 
kontrollansvarig som fungerar som en fullmakt för byggherren (Stintzing, 
2005). 
 
För arkitektens del av arbetet ges de ofta möjlighet att arbeta igenom sitt 
förslag ordentligt. För totalentreprenader efterfrågas ofta en bra bearbetad 
modell skapad av arkitekterna som övriga aktörer kan ta del av och projektera 
sina bitar i. Här får arkitekterna ofta mer tid för sitt arbete och kostnaden 
kanske blir något högre men övriga projektörer skall ha en minskad 
projekteringskostnad (Mauritzson, 2012). 
 
Ett alternativ till totalentreprenad är styrd totalentreprenad. Då ges byggherren 
chansen att själv välja vilka underentreprenörer som skall vara med i projektet. 
Ibland väljs bara arkitekten och sen får byggentreprenören välja resten och 
ibland väljs även fler underentreprenörer. Man säger att byggherren styrt 
entreprenaden och det blir en styrd totalentreprenad (Stintzing, 2005). 

 

 
Figur 1 - Totalentreprenad 
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Delad entreprenad 
Kan ses som ett mellanting till totalentreprenad och generalentreprenad. 
Byggherren har ett ansvar för arbetsprocessen. Här har byggherren chans att ta 
delar av entreprenaden och göra som denne vill medan andra bitar kan 
överlåtas till en byggentreprenör. Till exempel, om byggherren vill att 
stommen skall resas av ett speciellt bolag men mark- och grundläggning skall 
genomföras av ett annat så är detta fullt möjligt. Då kan sedan byggherren 
överlåta hanteringen av underentreprenörerna till byggentreprenören som då 
blir kallad huvudentreprenör (Stintzing, 2005). 

Det är vanligt att byggherren har en projektledare som kontrollant. Denne 
skall då kontrollera tekniska lösningar i produktionen och kan även styra 
arkitektens arbete (Fastighetsägarna och SBC, 2009). 
 

Hur arkitektens arbete ser ut i en delad entreprenad varierar beroende på hur 
byggherren och projektledare väljer att gå till väga. Vanligast är dock att 
arkitekterna är med i ett tidigt skede och är behjälpliga vid frågor och problem 
(Mauritzson, 2012). 

 
Figur 2 - Delad entreprenad 
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Generalentreprenad 
Till en början sköter byggherren kontakten med utvalda arkitekter och 
projektörer för projektet. Därefter tecknar byggherren ett avtal med en 
byggentreprenör som då blir generalentreprenör för bygget. 
Generalentreprenören tecknar avtal med underentreprenörer. Tillsammans 
uppför de sen den aktuella byggnaden som projekterats fram tidigare 
(Stintzing, 2005). 
 
Generalentreprenad ställer ett högre krav på att arkitektens arbete är helt klart 
vid överlämnande. Denna arbetsform för arkitekter är mer stel och mindre 
påverkningsbar i efterhand. Detaljer måste lösas innan färdiga handlingar 
levereras (Mauritzson, 2012). 
 

 
Figur 3 - Generalentreprenad 

 
Ett alternativ till generalentreprenad är samordnad general. 
Byggherren genomför upphandling likt delad entreprenad för att få de 
underentreprenörer denne vill. Efter att generalentreprenören utsetts tvingas 
denne överta byggherrens valda underentreprenörer. Byggherren har då endast 
en generalentreprenör som är ansvarig för allt (Stintzing, 2005). 
 
Partnering  
Vid partnering har byggherren möjlighet att välja vilka företag som skall få 
vara med i byggprojektet, ofta väljer byggherren bolag som den haft tidigare 
samarbete med. Ofta väljer man att ta med många nyckelpersoner till 
samarbetsgruppen för att skapa en så bra slutprodukt som möjligt. En bättre 
kommunikation och bättre sätt att utnyttja resurserna gör projektet mer 
ekonomiskt samt sparar tid. Flera olika aktörer arbetar sen tillsammans fram 
projekteringen och parallellt tar de fram kalkyler, huvudtidsplan och budget 
(Stintzing, 2005). 
 
Vid partnering kan arkitektens arbete ses som ständigt pågående liksom alla 
övriga aktörers arbete. Alla är med och samverkar för att arbetet skall gå så 
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bra som möjligt och arbetar tillsammans för att lösa problem som uppkommer 
under projektets gång. Vid denna entreprenadform får arkitekten ofta fler 
timmar att arbeta men också ett högre krav på sig att ritningarna skall kunna 
användas vidare i projekteringen och även i många fall i förvaltningsskedet 
(Mauritzson, 2012). 
 
2.3.5 Produktion  
Under produktionen sker uppförandet av byggnaden som projekterats fram 
under en längre tid. Produktionen är intensiv och hanterar både stora kostnader 
samt volymer byggnadsmaterial under kort tid.  
Traditionellt har produktionen tagit del av projekteringens ritningar som 2D-
ritningar. Antingen skickas ritningarna fysiskt till byggarbetsplatsen för att 
finnas till hands för produktionen, eller så skickas de som PDF-format så de 
kan skriva ut önskade ritningar på plats. 
Då projekteringen går mer mot att använda sig av BIM och 3D-modeller, 
skapas informationsrika modeller som ligger till grund för mängdberäkning, 
tidsplanering och kollisionskontroll. Skapandet av 3D-modellen kommer ta 
längre tid men innehålla mer information som är till stor nytta genom hela 
projektet (Skanska, 2010). 
 
Flera byggföretag har sett stora fördelar med att använda sig av 3D-modellen 
även inom produktionen. De kan visualisera och visa vad som skall skapas på 
ett helt annat sätt än tidigare så att alla som skall vara med i produktionen får 
samma bild av projektet. Tidigare var detta svårare då man hade 2D-ritningar 
att gå efter. 
Vid utsättning kan man använda den digitala information som finns och dra 
nytta av denna. För de som arbetar med markarbeten t.ex. schaktning, 
lednings- och kabelarbeten är det möjligt att få levererat ett digitalt underlag 
från modellen så maskinerna styrs efter detta (Skanska, 2010). 
 
2.3.5.1 Industriell tillverkning med BIM 
Industriell tillverkning omfattar allt från stom- och inredningskomponenter till 
komponenter för installationssystem. Det är vanligt att man ser 3D-modeller 
på dessa komponenter redan innan man beställer in dessa, liksom balkar, 
pelare och takstolar. En del beställer in stora exempelvis ett färdigbyggt kök 
eller badrum. Varorna tillverkas efter modellerna efter beställarens val och 
önskemål med stor noggrannhet i en säker arbetsmiljö (Stintzing, 2005). 
 
2.3.6 Drift  
Driftprocessen innehåller driftförberedelser samt en uppföljning av teknikval. 
Till detta räknas installationssamordning, drifttagning, driftinstruktioner, 
utbildning och anpassningar efter beställarens krav (Stintzing, 2005). 
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Förvaltarna efterfrågar modeller som de kan enkelt kan söka information i 
samt redigera vid behov. Användningen av BIM hos förvaltare är inte lika 
vanligt som hos projektörer, därför önskar de sig enkla modeller med endast 
den information de söker. Val av information görs enklast i BIM modellen 
genom att välja vilka lager som skall vara synliga (OpenBIM 1, 2012). 
 
Att ha en ständigt uppdaterad 3D-modell över byggnaden är något som flera 
förvaltare eftersöker och därför efterfrågar fler aktuell BIM-modell till 
förvaltningsskedet (Tyréns, 2012). 
 

 Building Information Modeling (BIM)  2.4
BIM är både ett arbetsätt och ett verktyg som används i projekt inom 
byggbranschen. Arbetssättet används för att skapa en effektiv 
informationshantering så att alla berörda parter lätt kan kommunicera med 
varandra. Denna kommunikation kan åstadkommas genom att alla aktörer 
hålls uppdaterade om nya ändringar och tillägg i projektet, vilket ger möjlighet 
till att tidigt hitta felen i processen. Dessutom blir projektet smidigare 
eftersom all information, materialåtgång och de ekonomiska aspekterna som 
är bundna till den ritade modellen samlas i BIM (Johansson, Roupè och 
Westerdahl, 2009). 
 
”För BIM-modeller skapas istället parametriska (tänjbara) objekt med en 
relation mellan de olika objekten. Ett BIM-objekt är ett paket med data, 
paketet innehåller en grafisk vy över objektet samt även dess egenskaper. 
Dessa kan exempelvis vara bredd, höjd, längd, brand klass eller ingående 
material. Det är detta som definierar och särskiljer BIM från 3D,en3D-
modellärinteperautomatiken BIM-modell.” (Edgar, 2002). 
 
Ett BIM program besår av olika divisioner. Den grafiska delen visar modellen 
som aningen 2D eller 3D vy. Det finns även verktyg för att genomföra 
önskade funktioner och bibliotek för att infoga objekt. Allt eftersom modellen 
växer blir också informationsutdraget större, detta är kopplat till databasen 
som innehåller information om varje byggnadsdel i modellen. Att använda ett 
datorprogram med BIM-system innebär att det kan finnas färdiga underlag för 
kalkylering, planering, visualisering och energiberäkningar. Detta ger säkrare 
prognoser för kalkyler och produktionen (Johansson, Roupè och Westerdahl, 
2009). 
 
Datorprogrammen som hanterar BIM är bland annat Autodesk Revit, 
Graphisoft ArchiCAD, Nemetschek Allplan, Bently Architecture och Tekla 
Structures (Johansson, Roupè och Westerdahl, 2009). 
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2.4.1 OpenBIM 
Organisationen OpenBIM är en intresseorganisation som vill visa fördelarna 
med öppenhet vid projektering av BIM. 
 
Visionen är att informationen som finns i en BIM-modell skall vara det viktiga 
och valet av datorprogram inte skall begränsa arbetet. De håller kontakt med 
byggbranschen, håller föredrag och seminarier samt informerar övriga aktörer 
som arbetar med BIM. 
 
De menar att uppnår man detta kommer fördelarna som bättre samordning, 
färre fel, minskad tidsåtgång, lägre kostnader, ökad produktivitet och rätt 
kvalitet (VVS-FORUM, 2010). 
 
2.4.2 Kollisionskontroller 
Kollisionskontroller görs mellan flera olika 3D-modeller för att kunna se ifall 
det finns någon kollision mellan ventilationssystem, bärande konstruktioner 
och el-kablage. Detta underlättar arbetet och gör möjligheten att kollisioner 
upptäcks tidigt så att extra arbeten släpps, vilket ger stora framtida tids- och 
kostnadsbesparingar under projektets arbetsgång (VVS-FORUM, 2010). 
 
2.4.3 IFC 
IFC står för Industry Foundation Classes och är en standard och internationellt 
filformat som gör det möjligt att byta information mellan olika BIM system. 
IFC är utvecklat av IAI (International Alliance for Interoperability) och 
godkänt för kvalitetssäkringssystemet ISO (International Organization for 
Standardization). IAI har över 600 olika företag som medlemmar som är med 
och utvecklar IFC standarden, däribland Graphisoft och Autodesk (OpenBIM 
2, 2011). 
 
IFC finns som olika filformat beroende på version av det CAD programmet 
man använder samt för vilket program man önskar öppna filerna i. För 
ArchiCAD finns det: 
 
Tabell 3 IFC filformat 
Filändelse Filtyp Passar till 
.ifc IFC 2x3 Normal, okomprimerad 
.ifcxml IFC 2x3 XML Kalkyl- och energiprogram, xml-databaser 
.ifczip IFC/IFCXML 2x3 Kompirmerad, Tekla Structures 
 
IFC består av en objektssamling som har olika egenskaper och relationer till 
andra objekt. 
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Filstukturen för IFC kan läsas och redigeras i en texthanterare, filen är 
uppdelad i sektioner där information finns beskrivit och objekt definierade 
(Johansson, Roupè och Westerdahl, 2009). 
 
Uppbyggnaden av filen gör så att man kan identifiera enskilda delar i 
modellen och få dessa översatta till IFC-språket, vilket innebär att varje objekt 
får ett eget nummer (OpenBIM 2, 2011). 
 
2.4.4 DWG-kommunikation med ”Translator” 
Vid arbete med 2D-ritningar i datorprogram används filformatet DWG i 
flertalet CAD-program. Filformatet är utvecklat av företaget AutoDesk och 
inte antaget som ett standardfilformat men kan kallas en defactostandard då 
nästan hela byggbranschen accepterar filformatet. Det är AutoDesk som 
utvecklar och själva bestämmer standarden för filformatet DWG. Vanligtvis 
skickas ritningarna digitalt mellan olika aktörer i projekten och då är det 
viktigt att avsändare och mottagare får upp samma information även om de 
använder sig av olika datorprogram för att läsa DWG-filen. Detta löser man 
genom att justera DWG-filen (Grundkurs, ArchiCAD 14, 2011). 
 
Justeringarna av DWG-filen görs både vid import, export samt xref-hantering. 
Då man justerar DWG-filen gör man en översättning anpassat för ett annat 
datorprogram. Anpassningen sker för lagerstrukturen som innehåller 
pennfärger, linjetyper och typsnitt. Hur informationen i de olika lagerna skall 
läsas och tolkas är viktigt och detta bestämmer man regler för. Då flertalet 
regler är definierade och sparas tillsammans kallas detta för en ”Translator” 
(Graphisoft 1, 2012). 
 
Det är av stor vikt att rätt translator väljs då DWG-filen skall fungera 
tillsammans med mottagande datorsystem. Kraven för lagerstruktur och i sin 
tur vilken ”Translator” som skall användas bestäms av beställarens krav. 
För att problem inte skall uppstå under projektets gång är det god ide att skapa 
en ny eller välja en redan färdig ”Translator” och skicka testfiler till mottagare 
av DWG-filerna (Grundkurs, ArchiCAD 14, 2011). 

 Programvaror  2.5
I detta avsnitt behandlas datorprogram som används vid 
projekteringsprocessen. Vi har valt att berätta mer om datorprogrammen 
ArchiCAD, VICO och Solibri. 
 
2.5.1 ArchiCAD 
ArchiCAD är ett fullständigt datorprogram för datorstöd ritning och 
konstruktion. I programmet kan man skapa 2D- ritningar, 3D-modeller och 
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ifrån dessa få fram grafiska renderingar. Ur programmet kan man även 
redovisa mängdlistor samt tabeller som innehåller information från ritningen 
eller modellen. ArchiCAD tillhör gruppen BIM-program och hanterar 
standarden IFC. De 3D-modeller man skapat i ArchiCAD kan användas till 
grund för managementprogram som hanterar tidplanering (4D) och 
kalkyleringsberäkning (5D) (Waltin och Sacher, 2007). 
 

 
Figur 4 - BIM, 4D Tidsplanering, 5D Kalkylering 

ArchiCAD har utvecklats under flera år, redan 1984 kom första versionen ut 
ArchiCAD 1.0 och idag år 2012 är version 16 framtagen. Utvecklingen sker i 
Ungern och anpassas sen för en rad olika språk, däribland svenska. ArchiCAD 
kan användas både på operativsystemen Windows och Mac OS X (Graphisoft 
1, 2012). 
 
Mallfiler och CAD-komponenter i den svenska versionen av ArchiCAD är 
baserade på standarder från Svensk Byggtjänst. De finns för att underlätta 
kommunikationen och minska fel inom byggbranschen. Systemet består av 
koder, en serie bokstäver och siffror. Det innehåller även rubriker som 
betecknar olika typer av byggdelar. För att upprätta tekniska beskrivningar 
använder man AMA som hjälpmedel och riktlinjer. Systemet hanteras av 
Svensk Byggtjänst och kallas BSAB (Ekholm, 2001). 
 
ArchiCAD har en väl utvecklad samarbetsfunktion som heter Teamwork. 
Teamwork möjliggör att flera projektörer arbetar i en och samma modell 
samtidigt. Detta underlättar arbetet och hela arbetsgången blir effektivare 
(Graphisoft 1, 2012). 
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Då ArchiCAD hanterar BIM och är objektbaserat går det att knyta 
tredjepartsprogram till modellen för att på andra sätt utnyttja databasen i BIM 
modellen (Graphisoft 1, 2012). 
 
2.5.2 VICO (Virtual Construction software) 
VICO är ett datorprogram, kallat managementprogram, som används vid 
framtagande av tidplanering (4D) samt kalkylering (5D) från befintlig 3D-
modell (VICO Software, 2012). 
 
Datorprogrammet är också ett hjälpmedel för byggindustrin när det gäller 
kostnadsjämförelser, projektkontroll och styrning samt ger en förbättrad 
kommunikation. Programmet utvecklas kontinuerligt för att fungera 
tillsammans med aktuella CAD- program på marknaden samt mot kundernas 
önskemål och krav (VICO Software, 2012). 
 
2.5.3 Solibri Model Checker 
Datorprogrammet, Solibri är ett kvalitetssäkringsprogram som kontrollerar en 
3D- modell mot ställda krav. Programmet analyserar 3D-modellen och 
redovisar svagheter, fel och kollisioner. Man får tydligt fram mellan vilka 
byggnadsdelar och lager svagheter, fel och kollisioner sker. Programmet klarar 
av att göra en tydlig markering med färg så man ser det på ritningen, det går 
även att få sammanställt en lista ur programmet. Typiska kollisioner sker ofta 
mellan installationer som ventilation eller sprinklersystem och väggar och 
bjälklag. 
Solibri klarar även av att hitta de ställen där byggnaden inte uppfyller ställda 
krav på höjder bredd och andra mått som aningen gäller enligt aktuell 
byggnorm eller egna önskemål på mått (Solibri, 2012). 
 

 Funktioner i ArchiCAD  2.6
ArchiCAD innehåller en mängd funktioner som hjälper användaren att 
utforma sitt projekt till vad som önskas. För att använda dessa rätt krävs 
kunskap om funktionerna, här följer en beskrivning av dem. 
 
2.6.1 Mallfiler 
En mallfil är en standardisering som man aktiverar vid användning av 
ArchiCAD. Mallfilen kan styra och ställa in en mängd egenskaper för objekt 
och alternativ i ArchiCAD enligt förbestämd standard. 
 
Det finns en två grundläggande mallfiler som följer med programmet, dessa är 
anpassade och följer svensk standard, man kan välja förenklad eller utökad 
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mallfil. Man har även möjlighet att skapa sin egen mallfil efter sina personliga 
krav och önskemål. 
 
Några exempel på egenskaper man kan ställa in i en mallfil är: linjetjocklekar, 
färger på linjer, textstorlekar, val av lager för objekt och texter, arbetsytans 
grafiska uppsättning med verktyg och objekt (Studiebesök hos Möller 
arkitekter, 2012). 
 
2.6.2 Lagerdokument 
Lagerdokument är ett dokument som innehåller alla lager som används under 
projektet. Detta kallas även Layer Settings (Model views). Med hjälp av detta 
dokumentet kan man ur samma modell visa olika vyer (Studiebesök hos 
Rahmqvist & Olsson, 2012). 
 
Layer Settings (Model views) används när man vid en viss tidpunkt önskar att 
inredningar och byggdelar blir osynliga respektive synliga, vilket underlättar 
hanteringen. Detta för att när man vill ändra eller flytta ett objekt, flyttas även 
alla de objekt som är bundna till det specifika objektet (Studiebesök hos 
Rahmqvist & Olsson, 2012). 
 
Layer Settings (Model views) kan också utnyttjas när man vill skriva ut en 
planritning utan inredningsmaterial eller dölja vissa onödiga detaljer i 
ritningen. Det är viktigt att med noggrannhet benämna rätt lager med rätt 
namn för den byggnadsdelen man vill bearbeta. Görs inte detta kan det uppstå 
problem under arbetets gång, till exempel att byggnadsdelarna har felaktiga 
namn. Detta leder till att de inte hittar dem (Studiebesök hos Rahmqvist & 
Olsson, 2012). 

För att inte behöva gå via Layer 
Settings (Model views), används 
en snabbfunktion; Quick Layers. 
Med Quick Layers sparas 
mycket tid och en bra struktur 
bildas på projekt. Quick Layers 
finns på verktygsraden, och den 
används när man justerar 
synligheten för byggnadsdelar 
(Studiebesök hos Olsson, 2012). 
  

Figur 5 - Lagerdokument 
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2.6.3 Spåra och referera (Trace and reference)  
Funktionen kan beskrivas som en skugga av intilliggande objekt och är till stor 
hjälp vid projektering av våningsplan. Då man arbetar på en våning och 
samtidigt ser våningarna under och över som en referens, då vet man att de 
placeras rätt i förhållande till varandra (Studiebesök hos Rahmqvist, 2012). 
 
2.6.4 Länkade modeller (Hotlinked Modules) 
Vid skapandet av stora ritningar används länkning av objekt. De olika 
objekten kan vara skapade av en själv eller ha tagits ifrån objekt-biblioteket. 
Objekt fungerar på så sätt att en ändring bara behöver göras i ett objekt för att 
den skall gälla på alla ställen i olika delar av modellen objektet är länkat till 
(Studiebesök hos Olsson, 2012). 
 
2.6.5 Teamwork 
Samarbetsfunktionen i ArchiCAD heter Teamwork och är ett fritt tillägg för 
ArchiCAD som sparar tid och låter aktörer samarbeta enligt deras önskemål.  
Funktionen gör det möjligt för flera personer att arbeta tillsammans i en och 
samma fil i realtid. 
Arbetsprojektet behöver vara placerat på en server dit användarna ansluter. 
Det går bra att använda Teamwork såväl över internet som inom kontoret eller 
kombinera de båda inom ett kontor med externa användare som ansluter sig. 
Under själva arbetsgången reserveras de objekt man vill redigera så att inga 
användare kolliderar i sitt arbete. 
 
Praktiskt tillvägagångssätt: 

• Börja med att välja dator som skall vara BIM server, datorn behöver 
leva upp till de krav som ställs av datorprogrammet. 

• Därefter väljer man vem som skall vara administratör för BIM servern 
och ansvara för hanteringen av användare och inställningar. 

• Välj vem som skall kunna komma åt BIM servern, aningen bara inom 
kontoret eller även externa anslutningar. 

• Ställ in e-post inställningar så att användare kan registrera sig och få 
lösenord skickade till sig (Graphisoft 2, 2012). 

 
2.6.6 Mängdavtagning 
Mängdavtagning är en process där kostnader beräknas för byggnadsmaterial 
som skall behövs under hela byggprocessen. Den metod som är vanlig att 
använda idag d.v.s. ritning, penna, linjal och räknedosa har en del nackdelar, 
det finns stor risk för felräkning av material eller att en del kan missas. 
Materialets mängd och kostnader räknas från 2D-ritningar. För att markera de 
medräknade delarna används överstryknings penna. (Viklund, 2011) 
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Figur 6 - Mängdlista i ArchiCAD 

Vid mängdning av byggnadsmodellen i ArchiCAD väljer man Documents-menyn. Därefter Schedules and lists och 
slutligen väljs Schedules 
 

Idag med hjälp av BIM-modell blir arbetsgången effektivare och med mer 
noggrannhet. I princip fås mängdavtagning enkelt genom ett knapptryck 
tackvare databasuppbyggnad. Flera analyser kan göras med en kort tid vid 
bestämning av byggnadskostnaden. Vid ändringen av ett byggnadsmaterial 
ändras också kostnaderna i BIM-modellen. Denna ger möjligheten till att en 
byggnad utformas med den budget som väljs av byggherren. (Man, 2007) 
 
Det finns tre olika sätt att hantera mängderna från en BIM-modell. 
 

1. Det första sättet är att få ut 
mängdföreteckningar som skapas av 
projektörerna som kan kontrolleras 
och användas av personer som inte har 
tillgång till eller kunskap om BIM 
modellen. Listorna kan ofta importeras 
till kalkylprogram för enklare 
hantering (Viklund, 2011). 

 
2. Det andra sättet är att sammankoppla 

informationen från BIM-modellen till 
ett kalkylprogram ett så kallat 
managementprogram, ändringar som görs i modellen blir då 
uppdaterade i kalkylen automatiskt (Viklund, 2011). 
 

3. Det tredje sättet är utnyttjande av IFC-filer. Då väljer man att spara sin 
BIM-modell som IFC format och öppnar sen denna i kalkylprogrammet 
som tolkar BIM-filen (Viklund, 2011). 
 

  

Figur 7 - BIM modell från ArchiCAD 
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3 Metoder 

Informationsinsamling 
För att samla in information till vårt examensarbete och uppnå vårt syfte:  
 
”Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur arkitekter arbetar med 
ArchiCAD vid byggprojektering. Vi vill även belysa de metoder som ger en 
effektiv arbetsgång i ArchiCAD.” 
 
har vi valt att arbeta med intervjuer, studiebesök, inläsning av hemsidor, 
rapporter och litteratur. 
 
Metod för intervjuer 
Efter att vi studerat olika sätt att genomföra intervjuer, valde vi kvalitativa 
intervjuer. 
 
”Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka 
frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar.” 
(Trost, 2005) 
 
Vid valet av personer att intervjua utgick vi dels ifrån kontakter som vi haft 
sedan tidigare, dels de som vi kommit i kontakt med under studietiden och 
dels tips från handledare samt tips från kontakter. Det har varit viktigt att 
personerna skall passa inom vår avgränsning så vi får svar på våra frågor och 
information vi söker efter. De skall ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för 
att anses som en relevant källa till examensarbetet. 
 
För att arbetsgången skall bli korrekt har vi skapat en intervjuguide som 
rekommenderas i boken Kvalitativa intervjuer av Jan Trost. 
 
Intervjuguide: 

• Användning av ljudupptagare vid intervjun underlättar bearbetning. 
• Tänk på att val av intervjuplats kan påverka svaren, försök att 

genomföra intervjuerna i likande miljöer. 
• Undvik långa pauser genom att läsa in frågorna innan och memorera de. 
• Genomför intervjuerna under samma tidsåtgång. 
• Inte ställa följdfrågor som kan vara intressanta under samtalets gång 

utan hålla sig till frågorna man arbetat fram tidigare och invänta svar på 
dessa. 

 
Studiebesök 
Vi önskade att genomföra praktiska exempel vid studiebesöken i samband 
med intervjuerna. Det var endast hos Graphisoft och Möller arkitekter hos 
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Olsson och Mauritzson detta var möjligt. Vi fick se praktiska exempel på hur 
man använder funktioner och tillvägagångssätt i ArchiCAD. 
 
Hemsidor 
Många hemsidor erbjuder aktuell information och de senaste nyheterna inom 
BIM och ArchiCAD. Det är viktigt att tänka på objektiviteten i vad som 
publiceras då det ofta är stora företag som säljer program eller tjänster som 
står bakom informationen. 
 
Rapporter 
Inläsning av rapporter som är från examensarbeten, statliga verk eller 
intresseorganisationer i byggbranschen har varit ett bra stöd för oss. 
 
Litteratur  
Litteraturstudierna har gett oss djupare förståelse kring byggprocessen samt 
hur BIM och ArchiCAD knyts samman. 

 Frågeområden 3.1
Frågeområdena utgår ifrån syftet med detta examensarbete där våra två 
huvudfrågor är: 

• Hur uppnås effektiv projektering med BIM? 
• Hur arbetar arkitekter effektivt med ArchiCAD vid projektering? 

 
Till vår hjälp att skapa syftet samt bra frågor som formuleras rätt från oss och 
uppfattas på ett enhetligt sätt av de intervjuade har tagit del av ”Enkätboken” 
som är skriven av Jan Trost. 
 
Intervjufrågor: 
 
ArchiCAD 

• Hur hanteras standarder i ArchiCAD? 
• Vilka är dina tips för att arbeta effektivare i ArchiCAD? 
• Hur har ArchiCAD varit tidigare år? 
• Hur ser ni på framtiden med ArchiCAD? 

 
BIM 

• Hur ser informationsöverföringen ut inom ett projekt? 
• Vad får BIM tänkandet för konsekvenser för ert arbetssätt? 
• Hur påverkar arbetssättet med BIM byggbranschen? 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenterar vi en sammanställning av de intervjuer som 
genomförts. Vi utgår ifrån frågeområdena som vi skapat tidigare.  
Rubrikerna i empirin återkopplar till syftet. 

 Effektiv arbetsgång vid projektering med BIM 4.1
Hylén Odenhammar anser att om man skaffar sig kunskap och erfarenhet om 
kortkommandon i flera av de program man använder blir arbetsgången 
effektiv. Hon pekar särkilt på att om man lyckas samla sitt arbete och på så 
sätt spendera längre tid i ett och samma datorprogram blir tidsvinsten stor 
istället för att byta mellan flera program. 
 
Hylén Odenhammar, Mauritzson och Wikberg gjorde oss uppmärksamma på 
att branschen arbetar olika med BIM, vissa använder det fullt ut och andra 
sitter kvar i gamla 2D program. Här är det beställarna som måste bli bättre på 
att ställa krav så att de inte går miste om information samt möjligheterna som 
BIM har att erbjuda. 
 
Wikberg belyser att brister för en effektiv arbetsgång kan bero på att 
beställaren inte beställt rätt från början, krav på standarder kan saknas och 
specifikation över vilka BIM-lager som skall användas saknas. Då fortsätter 
bristen genom hela projektet och konsulterna arbetar vidare utifrån den 
beställarens bristfälliga krav. 
 
Wikberg menar att arkitekterna måste bli mer noggranna vid modellering 
redan från början, då BIM modellen ofta används vidare i hela projektet. 
Det gäller att arkitekter förstår vilken skillnad BIM gör och att arkitekterna 
genom användningen av BIM är med och skapar modellen som skall användas 
av många fler aktörer. 
 
Olsson menar att företagen har sett negativt på BIM tidigare, men nu börjar de 
se de positiva effekter som BIM för med sig i form av tids- och 
kostnadsbesparingar. Genom användandet av BIM har det blivit enklare att 
ändra saker samt se kollisioner i tid. 
Olsson och Dulke säger också, ett bra strukturerat sätt att börja ett nytt projekt 
med är se efter den aktuella kunskapsnivån hos personalen.  
Redan vid början skall man kontrollera att standarderna man använder följer 
svensk standard så övriga aktörer kan arbeta i samma modell framöver. En bra 
kvalitetssäkring över materialåtgång för projektet finns tillgänglig i 
materiallistor som kan ses som en innehållsförteckning av modellen. 
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För att få en tidsplan som baseras på modellen som är skapad använder man 
tredjepartsprogram då ArchiCAD inte stödjer denna funktion, ett populärt 
program är VICO. Antal företag som intresserar sig för utbildning av personal 
med helhetstänk ökas stegvis menar Olsson och Mauritzson.  
 
Dulkes syn på effektiv arbetsgång 

• Byggbranschen står inför en förändring de kommande åren då de inför 
BIM 

• Fel och problem upptäcks tidigt vilket som sparar tid och kostnader 
• Kräver att alla företag använder gemensamt filformat 

 
Både Dulke och Olsson påpekar att när alla olika aktörers modeller 
sammanställs i en BIM modell blir den kraftfull och innehållsrik, något som är 
önskvärt för att göra kollisionskontroller som i sin tur sparar tid och kostnader. 
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 Tillvägagångssätt i ArchiCad för arkitekter 4.2
Hylén Odenhammar och Wikberg berättar för oss om arbete med mallfil som 
bygger på svensk standard, underlättar starten och fortsatta arbetet av 
projektet. 
Hylén Odenhammar var nöjd över att ha gått igenom en grundkurs i 
ArchiCAD och ansåg att detta hjälpt henne att komma igång bra i projekten. 
Något som även snabbat på hennes arbete är användningen av 
kortkommandon. 
 
Ett förslag som Wikberg hade för en bra projektstart är att använda ett äldre 
projekt som liknar det man tänkt sig, ofta kan man dra nytta av det som gjorts 
tidigare. 
 
Olsson, Dulke och Wikberg menar att kunskap om programmet kan spela en 
stor roll för starten av ett projekt. Funktionen Teamwork ger en effektiv 
arbetsprocess då alla inblandade kan se förändringar direkt. 
 
Både Olsson och Wikberg föreslår att man använder sig av ”länkade 
modeller” som är ett effektivt verktyg i ArchiCAD. Olsson belyser även att 
funktionen ”trace and reference” samt användning av objektbiblioteket är bra 
tillvägagångssätt. 
 
Mauritzson anser att det som sparat mest tid åt hela kontoret är den maillfil de 
själva gjort, den innehåller standarder för alla inställningar de önskar i 
ArchiCAD. 
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5 Diskussion 

 Metoden 5.1
Vid valet av metod för informationsinsamling till vårt examensarbete tog vi 
och läste in oss på olika alternativ. Vi landade slutligen i att kvalitativa 
intervjuer skulle vara det bästa alternativet för våra korta frågor som vi 
önskade långa svar på tillbaka. Vi känner att valet av metod fungerade bra. 
Det gav oss en bra uppfattning om hur vår fortsatta arbetsgång och 
informationsinsamling skulle fortgå. En annan stor fördel med vår metod var 
alla de bra och intressanta svar vi fick vid intervjuer och studiebesöken som vi 
verkligen inte hade förväntat oss.  

 Resultatet 5.2
5.2.1 Intervjuerna  
Vi fick långa och övergripande svar tillbaka, där delar av intervjuerna var en 
tillgång i arbetet då de hamnade inom vår avgränsning men vissa delar av 
intervjuerna har lyfts bort då de berört andra utomstående delar. 
 
Intervjuerna visade metoder i ArchiCAD som är effektiva vid 
byggprojektering, en del svar berörde programmet och några svar hamnade 
utanför. Intervjupersonernas svar skilde sig inte så mycket åt utan många 
svarade liknande. Under intervjuerna lade vi särskild vikt vid att inte påverka 
våra frågor utan ställa de så opartiskt vi kunde och sedan invänta ett långt svar. 
 
Vi fick möjlighet att praktiskt se tillvägagångssätten i programmet vid två 
intervjuer, något som bekräftade mycket av de metoder som de övriga tidigare 
berättat. Efter studiebesöken kände vi att de hade gett oss mycket och det hade 
antagligen varit intressant om vi lagt in fler studiebesök med praktiska 
metoder i ArchiCAD tidigare i vår informationsinsamling. 
 
5.2.2 Branschen 
När vi startade med vårt examensarbete trodde vi att branschen var bra 
utbildad och hade god erfarenhet av att använda effektiva processer som BIM 
i det dagliga arbetet.  
 
Men vi har sett att branschen är delad, en del företag är välutbildade och långt 
komna med övergången till ett smart och effektivt tänk vad gäller projektering 
medan andra företag står kvar i gamla arbetssätt och saknar utbildning samt 
verktyg som finns för att bli effektivare. 
 
De företag som använder sig av BIM nämnde nästan alla att arbeta med en bra 
mallfil är nyckeln till en bra start av ett effektivt projekt. Samtidigt ser vi inte 
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ett väl utbrett användande av managementprogram och program som hanterar 
kvalitetskontroll utifrån BIM modellen. Detta måste branschen bli bättre på 
och utbilda sig inom detta område. Vad vi ser som kan vara en drivande kraft i 
vägen till att använda management- och kvalitetsprogram är att beställaren 
anger detta som krav. 
 
Ur beställarens roll kommer valet av entreprenadform då vi talade med Möller 
arkitekter om detta nämnde de att diskussioner uppkommer ibland om olika 
entreprenadformer för de arkitektarbete de genomför. De diskuterar resultatet 
av projekt och för- och nackdelar vid olika entreprenadformer.  
 
5.2.3 De effektiva processerna 
För att besvara vårt syfte trodde vi att de intervjuer vi genomförde skulle ge 
svar på många av våra huvudfrågor.  
 
Det fanns många för- och nackdelar med programvarorna. En fördel var att de 
gav möjlighet att underlätta svåra arbeten. Nackdelen med programvarorna var 
att de inte var tillgängliga på ett nätverk. Då behövde man ha tillgång till en 
server för att kunnat dela information samt att det krävdes förkunskaper för att 
kunna använda sig av programmen. 
 
Det visade sig att genom intervjuerna identifierade vi ett antal processer men 
utöver dessa fick vi många andra tips och idéer. En del av dessa berörde andra 
datorprogram som drog nytta av BIM modellen för att skapa tidsplanering, 
kostnad och kvalitetskontroll. Även en del förslag på arbetssätt som skapar en 
effektivare process fick vi fram som till exempel att arbeta längre stunder i ett 
och samma program utan avbrott, starta ett projekt med en tidigare modell 
som utgångspunkt och dra nytta av gamla mallfiler. 
 
Vi fick också reda på att en rad olika program hjälper till i tidigt skede med 
skisser och enkel modellering samt förfinar slutprodukten innan 
presentationen. 
Några av dessa har vi nämnt i arbetet men några hamnade utanför 
avgränsningen. Det kan exempelvis vara SketchUp som är välanvänt för att 
göra skisser innan beslut, Photoshop som är ett stort bildbehandlingsprogram, 
Illustrator som arbetar med vektorgrafik och Maxwell som renderar fram 
bilder och videos ifrån en modell. 
 
För att få fram fler effektiva processer i programmet och kring 
byggprojekteringen hade vi nog behövt intervjua fler personer. 
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6 Slutsats 

Genom våra intervjuer har vi fått reda på branschens arbetssätt som kan 
variera stort mellan olika anställda och olika företag. Mycket av det vi sett har 
utgått ifrån beställarens krav. Dessa krav behöver bli bättre för att hela 
branschen skall övergå till att projektera i BIM. Är det endast ett fåtal företag 
som ställer kraven blir genomslaget litet och tar lång tid. Väljer däremot stora 
företag och kommuner samt staten att ställa krav på BIM projektering kommer 
hela branschen antagligen följa efter. 
 
Skisser och förslag görs att oftare som 3D-modeller redan från början. 
Mauritzon nämner detta i intervjun där han förklarar förloppet. En 3D-modell 
skapas redan från början och sen kan denna enkelt justeras efter önskemål. 
Ibland används enklare programvaror för att skapa den första modellen, får 
förslaget fortsatt stöd projekteras det vidare i ett mer omfattande program. När 
man väl projekterat klart och befinner sig i produktionen bör även 3D-
modellen finnas tillgänglig för arbetarna så de kan få en bra förståelse om vad 
som är tänkt att skapas. Hela branschen bör titta på BIM och se fördelarna 
med att jobba fullt ut under hela byggprocessen. Det hade sparat miljö tid och 
kostnader. 
 
Filformatets öppenhet i branschen behöver ses över, tidigare har det varit svårt 
att helt förlustfritt konvertera ett filformat till ett annat för att kunna byta 
program. Inom detta område har vi fått bekräftat att framsteg sker och hela 
byggbranschen börjar se informationen i datafilen som det viktiga då de ställs 
mer krav på att filformatet skall vara standardiserat istället för att se det som 
viktigt vilket datorprogram man använder. 
 
Efterfrågan på utbildning från företag ökar berättade Olsson i sin intervju. Vi 
kan efter detta examensarbete gärna se att vår utbildning i framtiden fortsätter 
undervisa i BIM men även tar med 4D-tidplan och kostnad samt 5D-
kvalitetskontroll. Här gäller det återigen att beställarna har med detta i sina 
beställningskrav. Att använda flera olika program nämnde Hylen 
Odenhammar i sin intervju, 
 
Vi har efter detta examensarbete fått en större inblick i och bra förståelse för 
varför man skall projektera i BIM och vilka effektiva metoder som 
arkitekterna använder sig av. 
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 Studiebesök 7.4
Vi har gjort studiebesök hos Susanne Olsson, Thomas Mauritzson samt Dan 
Rahmqvist, som har eget arkitekt kontor och även undervisar vid LTH. 
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8 Bilagor 

 Intervjufrågor, 8.1
Finns även i kapitel 3.1 Frågeområden 
 
ArchiCAD 

• Hur hanteras standarder i ArchiCAD? 
• Vilka är dina tips för att arbeta effektivare i ArchiCAD? 
• Hur har ArchiCAD varit tidigare år? 
• Hur ser ni på framtiden med ArchiCAD? 

 
BIM 

• Hur ser informationsöverföringen ut inom ett projekt? 
• Vad får BIM tänkandet för konsekvenser för ert arbetssätt? 
• Hur påverkar arbetssättet med BIM byggbranschen? 
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 Intervjuer 8.2
Alicia Hylén Odenhammar 
 
Alicia Hylén Odenhammar studerar till arkitekt vid LTH med ett år kvar på 
utbildningen och har under det senaste året tagit studieuppehåll för att arbeta 
på Uulas arkitekter AB. 
 
Uulas har totalt tjugo anställda varav tio ingenjörer och tio arkitekter. De 
arbetar mestadels i Autodesk Revit. Här har stora delar av kontoret kompetens. 
Endast en liten del av kontoret jobbar i ArchiCAD. Vid stora stadsplaner och 
situationsplaner använder de AutoCAD ADT/Architectual. 
 
Vi intervjuade Alicia tidigt i vårt arbete och våra frågor kretsade kring 
arkitektens arbetssätt, programvaror och hur hon som arkitekt kommer in i 
byggprocessen. 
 
Alicias arbetsuppgifter har varierat från små bitar i projekt till att färdigställa 
klara ritningar för bygglovsansökan. Alicia menar att hon fått se många olika 
delar i flera projekt under året som gått men att det ibland kan vara svårt att se 
hela arbetsgången i ett projekt då arbetsprocessen på större projekt är lång 
hinner det däremot passera många mindre projekt under tiden. 
 
Ett vanligt projekt kan följa denna arbetsgången 

1. Alicia får en skiss av en arkitekt som skall modelleras upp i ett 
datorprogram. 

2. Kunden vill se en 3D-modell, där en del bilder kan renderas utifrån. 
3. Fasadritningar och renderingar för projektet skickas till beställaren och 

huvudarkitekten för önskemål om förbättringar. 
4. När förbättringar är genomförda är ritningarna klara för 

bygglovsansökan,  
5. När ritningarna är godkända får konstruktören ritningarna och 

färdigställer K-ritningar. 
 
Valet av datorprogram beror dels på vilken typ av projekt det är, kundens 
önskemål, vad som skall presenteras och vilken skala ritningarna skall tas 
fram i. När man utför ritningar med skala 1:20 och 1:50 är inte Revit att 
föredra, programmet fungerar bättre med skalan 1:100. 
 
Då Uulas oftast arbetar i Revit har de tagit fram en egen mallfil för 
programmet, detta underlättar starten av arbetet och ser till att samtliga projekt 
följer en utsatt standard. För ArchiCAD använder de mallfilen från Graphisoft 
som bygger på Svensk standard eller de mallfiler kunderna önskar eller gör en 
helt egen mallfil. 
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Det program som Alicia arbetar ofta med vid modellering är Autodesk Revit 
men hon använder även Google SketchUp, Autodesk ADT och ArchiCAD. 
För justering av renderingar bilder mm använder Alicia Photoshop, Illustrator 
och Indesign. Att jobba i flera olika program för att skapa BIM och 3D-
modeller kan vara tidskrävande då det går åt en del tid till att sätta sig in i det 
aktuella programmet med menyer kortkommandon och speciella funktioner. 
Men när man lärt sig dessa får man en effektiv arbetsgång. 
 
När Alicia började på Uulas Arkitekter fick hon möjligheten att gå en 
introduktions kurs hos Graphisoft i ArchiCAD då hon inte tidigare har varit i 
kontakt med programmet under arkitekt utbildningen. 
 
Fredrik Wikberg 
 
Fredrik Wikberg är doktorand på avdelningen Projekteringsmetodik som 
tillhör Institutionen för Byggvetenskaper vid LTH.  
 
Tidigare har Fredrik arbetat som arkitekt med projektering. Utöver 
doktorandtjänsten undervisar Fredrik i modellbaserad projektering för 
arkitekter och ingenjörer. 
 
Vid avdelningen för Projekteringsmetodik är det helt olika från person till 
person vilka datorprogram man använder, mycket beror på hur mycket tid man 
har över att sätta sig in och lära sig programmen. 
 
Fredrik berättade hur man hanterar ArchiCAD standarder genom mallfiler som 
oftast är från Svensk standard eller Bygghandling 90. Detta ger ett effektivt 
arbete när man håller en gemensam standard mot branschen. En del mallar har 
ett enklare innehåll medan andra är anpassade för stora projekt med många 
olika lager och mycket information. 
 
Framtidens projektering blir allt viktigare, mer pressade priser och tidplaner 
ställer högre krav samt arkitekten följer projekteringsarbetet allt längre. Det 
övergripande som görs till början följer med långt och detaljerna får göras 
klart längre fram. 
 
Vid undervisning för studenter väljer Fredrik att lära studenterna grunderna 
först och därefter jobba med objekt-funktionen och baskunskaper inom 
programmet för att ge en effektivare och bra styrning över ritningarna. 
Arbetssättet med länk-funktionen och mallfiler är en bra början. Har man 
sedan arbetat ett tag kan det vara väl värt att starta ett nytt projekt genom att ta 
ett gammalt som är liknande och dra nytta av detta vid start av nytt projekt, på 
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det sättet kommer man snabbt igång. Vid större projektering med flera aktörer 
inblandade menar Fredrik att funktionen Teamwork är något man bör titta på 
och se fördelarna med. 
 
Bristfällighet kan bero på beställarens krav samt om kunskaperna finns hos 
konsulterna som arbetar med sina egna bitar. Det är inte helt ovanligt att bara 
få en 2D-ritning till ett stort projekt men det är i så fall viktigt att veta varför. 
 
Hur ritningar skickas vidare är väldigt olika. Det beror på erfarenheter hos 
kontoret och den enskilde. En del kontor tycker det är väldigt viktigt att få 
ordning på ritningar som sen skall vidare medan vissa väljer att skicka vidare 
filer som måste omarbetas delvis eller helt och hållet. 
 
Fredrik anser att arkitekterna måste bli mer noggranna och bygga modellerna  
från början för att undvika omredigeringar under byggprocessen. 
 
För ett par år sedan fanns det överskott på arkitekter. Vad nu har förändrats är 
att alltfler efterfrågar arkitekternas kunskaper och erfarenheter av att sitta i 
datorprogram för att modellera. Detta har skapat många jobbmöjligheter för 
arkitekter och ingenjörer och allt mer tid kan lägga ner på själva 
projekteringen. 
 
Magnus Dulke 
 
Magnus Dulke är VD på Graphisoft Sverige. Vi uppfattar Magnus som en 
väldigt driven person med en vision om byggbranschens framtid. 
 
Magnus är en huvudfigur i hela branschen när det gäller Open-BIM, VICO 
och ArchiCAD. 
 
Företaget är etablerat både i Malmö och Solna. De har fem anställda på varje 
kontor. Egentligen heter företaget Lasercad AB och de har rättigheterna från 
Graphisoft att sälja deras programvaror för den svenska marknaden. De får 
även kalla sig Graphisoft Sverige som företagsnamn. 
De bedriver försäljning av programvaror, anpassar programstandarder, 
utbildar ingenjörer och arkitekter samt ger support. Dessutom fungerar de som 
en service- och kunskapsbas för arkitektkontor och ingenjörskonsulter. Vi 
valde att fråga Magnus övergripande frågor med inriktning på BIM, 
utvecklingen inom branschen, efterfrågan från beställare och hur samarbetet 
fungerar utifrån arkitekterna. 
 
Magnus menar att branschen står inför en stor förändring under de kommande 
åren. Han ser att flera av de större byggföretagen har valt att gå över till 
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arbetssättet BIM och använda detta fullt ut. Thomas säger: ”När vi talar full ut, 
menar vi från kommunernas planer över tomten, vidare till arkitekten som 
skapar en 3D-modell som går vidare till ingenjören för att slutligen gå till 
produktion och förvaltning. 3D-modellen som skapas skall kunna användas 
för att beräkna ett anbud för samt projekteras av både konstruktörer och 
underentreprenörer som EL, ventilation, VVS, brand. Den färdiga 3D-
modellen innehåller slutligen all nödvändiga information för att bygga huset.” 
 
Det händer att vissa entreprenörer fortfarande projekterar i 2D-filer och 
skickar i bästa fall över en dwg-fil som skall sammanfogas med övriga filer, 
då använder man sig av IFC format för att skapa en programoberoende fil. Det 
är sedan möjligt att sammanföra dessa filer för att se var byggnadsdelarna 
krockar och är projekterade fel, detta görs ofta i Solibri. 
 
Inom Solibri har man möjlighet att sortera ut de data man är ute efter och välja 
bland en mängd val som gör ditt urval ur modellen så exakt som du vill ha det. 
 
När man sedan har gjort klart modellen och hittat kollisioner mellan de olika 
lagrena tar man fram tidplan och mängdåtgång för att slutligen få ut en 
kostnad för bygget som är intressant. 
 
ArchiCAD klarar inte av att hantera tidsåtgången för varje enskilt objekt och 
har inte heller kostnaden för byggnadsmaterial inbyggt. Därför får man 
använda sig av ett managementprogram för att få fram dessa delar. Det 
program som Magnus förordar kallas VICO, här kan man få ut tidplaner och 
kostnader för projektet på flera olika sätt. 
 
Arkitekternas arbete kan ha en stor inverkan på fortsättningen av 
byggprojektet, då de är först med att börja rita på modellen och sätta grunden 
för det fortsatta arbetet. Det gäller också att arkitekterna har kunskap om sitt 
verktyg och modellerar rätt från början, då undviker man dubbelarbete som 
lätt uppstår annars. Graphisoft har kurser i samtliga steg i arbetet mot att 
hantera programmet bättre. Det kan se väldigt olika ut hur arkitekterna jobbar 
med programmet och erfarenheten på ett arkitektkontor varierar stort. 
 
Vid större projekt där flera arkitekter är inblandade finns stöd för samarbete i 
ArchiCAD, det heter Teamwork. Användarna kopplar upp sig mot en 
ArchiCAD-server där arbetsfilen finns. Flera personer kan arbeta i en och 
samma fil där man reserverar de objekt man vill jobba med så att ingen annan 
ändrar på dem för att sen spara och då blir ändringen synlig för alla. 
 
Susanne Olsson 
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Susanne Olsson arbetar på Graphisoft Sverige, Lasercad AB. En del av hennes 
arbetsuppgifter är anpassning av nya programversioner till den svenska 
marknaden. Susanne arbetar även med utbildning för både arkitekter och 
ingenjörer i ArchiCAD. 
 
Byggbranschen har länge undvikit BIM-modellering och fortsatt projektera 
som de tidigare gjort. Branschen har sett med kritiska ögon på tankesättet att 
en 3D-modell skall hantera all information från alla olika aktörer. Men ett 
genombrott är på gång att ske, fördelarna och besparingarna ekonomiskt och 
tidsmässigt gör att fler väljer att gå över till ArchiCAD menar Susanne. 
 
ArchiCAD kan vara med från början i byggprocessen till slutlig förvaltning 
säger Susanne. Till en början modellerar arkitekten fram projektet med hjälp 
av ArchiCAD i 3D. Vanligtvis ställs modellen ut och är med i någon form av 
urval som också kan vara en arkitekttävling. Det utvalda resultatet går sedan 
vidare och utifrån 3D-modellen skapar man mängdlistor som används för att 
beräkna ett anbud på projektet. 
 
Listorna är en typ av kvalitetssäkring där man kan se hur mycket material man 
har tänkt använda och hur mycket av olika delar man tänker sig köpa. 
 
Susanne tycker att om man vill ha en riktigt bra start på ett projekt bör 
arkitekten vara utbildad i hur man modellerar en korrekt 3D-modell i 
ArchiCAD. Följer modellen standarderna som svensk standard, blir det lätt för 
konstruktörerna att fortsätta arbeta i samma fil för att sedan dela ut filen till 
EL, Vent, VVS. 
 
Vid projektering vill man ofta passa in projektet på sin tilltänkta fastighet. 
Vanligtvis får man en dwg-fil från kommunen över tomten och kan då 
använda denna i ArchiCAD. Funktionen heter Trace and Reference. T.ex. när 
man ritar fler våningsprojekt så behöver man referera ritningen av övre 
våningarna mot en färdig ritad plan så att de övre våningarna skall stämma 
överens med nedre plan, vilket resulterar i att man får mindre fel och ett 
sammanhållet byggande i slutändan. 
 
Vid större projekt är det möjligt att samarbeta i ArchiCAD genom funktionen 
Teamwork. Fördelarna med samarbete är många, Susanne nämner några av 
dessa för oss och beskriver även arbetsgången i ett projekt med Teamwork. 
Fördelarna är minskad revidering då alla inblandade ser varandras ritningar 
direkt i en och samma modell. 
 
Exempel på arbetsgång vid Teamwork: 
● Huset modelleras upp i en 3D-modell 
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● Inredning som toalett och kök modelleras upp i separata filer, där de 
görs till Objekt för att länkas in till huset i nästa steg. 

● Objekten läggs på plats med länk på respektive våningsplan. 
● En huvudfil skapas som endast en person har hand om och ifrån denna 

plockar man ut färdiga ritningar samt sektioner och fasader i PDF 
format. 

 
Susanne belyser funktionen Objekt vid arbete med små som stora projekt. 
Fördelarna är att man skapar egna självständiga delar i sin ritning. Delarna hör 
i sin tur hemma i en egen ritning där de är sparade som Objekt och kan ändras 
därifrån, den ändringen man gör där påverkar alla Objekt av den typen. T.ex. 
om man väljer att samla hela köksinredningen i en egen ritning, därefter gör 
man ett Objekt av det och använder sig av länk-funktionen för att säkerställa 
kopplingen mellan de. Det blir då enkelt att göra en ändring som flera 
lägenheter kan dra nytta av. 
 
Avslutningsvis talar Susanne om tidplaner. Stödet för att göra tidplaner i 
ArchiCAD finns inte. Objekten och ritningarna stödjer inte detta, lösningen på 
detta är export av 3D-modellen till ett managementprogram som heter VICO.  
 
Susanne menar att redan idag märks en efterfrågan på utbildning inom BIM 
med ett helhetstänk från början till slut. Ungefär samma sak händer nu hände 
när IFC introducerades, det krävs att något av de stora företagen tar och visar 
vägen så följer hela branschen efter. 
 
Thomas Mauritzson 
Thomas arbetar på Möller arkitekter där han är delägare och kontorsansvarig. 
Han är utbildad till arkitekt och jobbar med allt ifrån skisser och 
stadsplanering till projektering av små och stora byggprojekt. Thomas har 
flera års erfarenhet av branschen. 
 
Företaget arbetar med en stor bredd av byggprojekt, mycket bostäder men 
även specialbyggnader som kyrkor och ålderdomshem de hjälper även 
kommuner med stadsplanering i större skala. 
De har 15 anställda varav hälften är arkitekter och hälften ingenjörer. 
Företaget använder sig av moderna datorprogram för både skiss och 
projektering. Ett av dessa är ArchiCAD. 
 
Tomas beskriver arbetsgången för ett projekt som oftast börjar med skisser på 
papper därefter modelleras skisserna i SketchUp för grov och enkel översikt. 
Förslaget ritas sen upp till en 3D-modell i ArchiCAD. 
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Utifrån denna 3D-modell kan man göra kollage med hjälp av 
renderingsprogram t.ex. Maxwell och efterbehandla detta i Photoshop. Blir 
förslaget antaget så går man vidare och detaljprojekterar. 
Slutligen får man ut ritningar enligt entreprenörens önskemål. 
 
Thomas säger att byggföretagen idag efterfrågar ritningar i PDF format, de går 
då miste om 3D-modellens information som arkitekterna redan gjort. 
Hade byggbolagen varit bättre utbildade inom BIM hade nog också 
efterfrågan funnits. 
 
Ta t.ex. då man kopplar en färdig 3D-modell till managementprogrammet 
VICO och ser vilka fördelar detta ger. Man får då en tydlig bild över kostnader 
samt tidplanering för hela byggprojektet något många byggbolag önskar sig, 
menar Thomas. 
 
Eftersom så många projekterar med ArchiCAD på kontoret är det väldigt 
viktigt att man uppnår en snabbhet i programmet med ett gott slutresultat. 
 
Thomas säger att mallfilen är viktigaste hjälpmedlet till att uppnå detta. 
Kontoret har sin egen mallfil som innehåller programegenskaper och 
inställningar för objekt, texter och linjer. 
Genom att alla använder samma mallfil får de en standard för kontorets 
ritningar och kan lätt hjälpa till i varandras arbete. 
 
Vid stora projekt utnyttjar kontoret en funktion i ArchiCAD som heter 
Teamwork, då arbetar flera personer i en och samma fil, detta snabbar på och 
underlättar arbetet för alla, något som är väldigt uppskattat. 
 
Kompletterande intervju med Thomas Mauritzson genomförd 25 januari 
2013 efter redovisning för att svara på kritik från opponent, dessa frågor 
är ställda utanför vårt frågeområde för att inrikta sig på 
entreprenadformer. 
 
Hur påverkar olika entreprenadformer arbetet för er som arkitekter? 
Det är sällan en helt renodlad entreprenadform utan ofta en blandning som 
beställaren väljer för att få till det denne önskar, så det är klart att skillnader 
finns. 
 
Vilken entreprenadform är vanligast för er? 
Vi arbetar mest med styrd totalentreprenad, där fördelen finns i att den är styrd 
vilket ger en öppen bättre dialog. Sen finns det olika samverkansentreprenader 
som till exempel delad entreprenad eller partnering som också underlättar 
samarbetet mot projektering och byggsidan. 
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Hur påverkas ni av andra entreprenadformer? 
Generalentreprenad ställer andra krav på våra handlingar, de skall vara helt 
klara när de väl läggs fram. Små detaljer och justeringar måste vara fixade, sån 
tar tid och kan även behöva ändras under projektets gång. 
Mindre entreprenörer väljer ibland att helt köra på löpande räkning, oftast har 
vi då en öppen dialog med byggaren och kan ta fram bra lösningar till problem 
på vägen. 
På kontoret har vi själva en del funderingar kring entreprenadformer och hur 
beställare och byggare agerar i olika dessa, man kan väl säga att alla projekt är 
lite unika i sig och det blir ofta en bra lösning för vad det nu är som skall 
byggas. 


