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I. Förord 

Examensarbetet är den slutliga delen av min civilingenjörsexamen i Väg och Vatten vid 

Lunds Tekniska Högskola. Arbete har genomförts på NCC Construction i Malmö under 

våren 2015. 

Jag vill börja med att tacka handledarna Martin Hooper och Fredrik Wikberg på 

institutionen Byggproduktion vid Lunds tekniska högskola för all värdefull hjälp, 

kommentarer och vägledning under arbetets gång. Jag vill även passa på att tacka 

opponenterna för värdefulla kommentarer till arbete. 

Vidare vill jag tacka NCC för att de har gett mig möjligheten att genomföra ett 

examensarbete utanför LTH. Speciellt tack riktar jag till Lavinius Arva som varit 

biträdande handledare, företagshandledare, och en stor hjälp under arbetet. 

Övrigt vill jag även tacka personalen samt de interna respondenterna i Malmö och 

Helsingborg för att de ställt upp på intervjuer och hjälpt mig under arbetet. Dessutom vill 

jag rikta ett tack till arkitektbolagen, Fojab, Uulas och Sweco, som ställt upp på intervjuer. 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till min familj för det stora stöd som de gett mig 

under de år som spenderats i Lund. Vidare vill jag uppmärksamma vänner och 

studiekamrater som jag lärt känna under utbildningen i Lund. Umgänget, stödet och 

utbytet av kunskap har varit en stor hjälp under utbildningen. Ett utbyte som 

förhoppningsvis kommer fortsätta att prägla framtiden. 

 

Lund, maj 2015 

Henric Selméus 
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Handledare: Martin Hooper,  

Avdelningen för Byggproduktion, LTH, Lunds Universitet 

Bitr. Handledare Lavinius Arva, 

Teknik och metodutveckling, NCC Construction AB 

Fredrik Wikberg, 

Avdelningen för Byggproduktion, LTH, Lunds Universitet 
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Sven Lundgren, Civilingenjörsutbildning i Väg- och 

Vattenbyggnad, LTH 

Joel Nilsson, Civilingenjörsutbildning i Väg- och 

Vattenbyggnad, LTH 

Problemställning: För att fullvärdigt mängdavtagande via BIM skall kunna 

genomföras måste projektering, validering och säkerställande av 

mängder genomföras grundligt. Detta kan innebära merarbete för 

projektörer tidigt i projektet, men ge betydande besparingar i 

upphandlings- och entreprenadskedet. Att belysa incitament för 

detta är därför viktigt, samtidigt som formella hinder måste 

övervinnas. Ändrad ansvars- och arbetsfördelning kräver sin 

lösning. Till problematiken hör också frågor om hur en sådan 

ändrad arbetsordning- och ansvarsfördelning kan implementeras. 

För att övervinna eventuella hinder och öka användningen samt 

implementeringen av BIM behövs det bevis och argument som 

stärker att detta är ett värdeskapande arbetssätt. 
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Målformulering Examensarbetet primära mål är att påvisa att de 

byggentreprenörer som arbetar med BIM bidrar till ett effektivare 

arbetssätt och ekonomiskt mervärde. Detta genom att visa att en 

fundamental BIM-nytta såsom mängdavtagning är en ekonomisk 

vinning. 

Syfte: Syftet är att påvisa att mängdavtagning av väggar, bärande samt 

rumsbildande, inklusive dörrar och fönster via BIM är ett 

ekonomiskt fördelaktigt och värdeskapande arbetssätt i 

byggprojekt år 2015. Om så är fallet kan detta bidra till att påvisa 

att BIM är en ekonomisk fördelaktig och värdeskapande metodik 

även i ett bredare sammanhang inom byggprocessen. 

Metod: Denna studie genomförs som en fallstudie över användandet av 

mängdavtagning via BIM år 2015. Semistrukturerade intervjuer, 

tillsammans med korta riktade observationer, används som metod 

för att få en djupare förståelse för väderskapandet av att använda 

BIM inom byggprojekt. De intervjuer som har genomförts, där 

observationer inkluderats, är 14 till antalet. 

Slutsats: Författaren anser att den huvudsakliga slutsatsen är att de 

empiriska bevisen från undersökningen inte ger ett avgörande 

bevis för att BIM-orienterad mängdavtagning, i dagsläget, är 

värdeskapande och ekonomiskt fördelaktig. Detta då 

undersökningen inte behandlar alla moment, som påverkas i ett 

projekt som använder BIM, utan är begränsad till enbart 

mängdavtagning. 

Analysen av arbetstid som används för att generera och använda 

modeller, anpassade för mängdavtagning via BIM, ger ett positivt 

ROI på 23 %. En siffra som, enligt teorierna, anses normal för 

detta moment. Siffran påvisar att mängdavtagning är ett 

värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt arbetssätt. 

Då uppförande av modellen inte kan enbart ta hänsyn till väggar, 

fönster och dörrar. Hela modellen är medräknad i en kostnad. 

Samtidigt som mängdavtagning ger ett positivt ROI med detta. 

Anser författaren att detta är en stark indikator till att BIM som 

verktyg, i den utsträckning det arbetas med det idag, kan vara 

värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt i ett större 

sammanhang. 

Nyckelord: BIM, VDC, Mängdavtagning, Byggproduktion, Byggprocessen, 

Byggnadsinformationsmodell 
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Problem: For a quantity take-off to be implemented adequate with BIM 

procedures. The engineering and architectural design, 

projection, validation and enforcement of quantities have to 

be transact thoroughly throughout the project. This may 

impact the early stages in the project with costs may by 

additional work. However, considerable savings can be made 

in the contracts and constructional stages. The significance to 

highlight the incentive is therefore important, simultaneously 
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with the barriers against such. It´s part of the problem of how 

such a change of the rules of procedure and responsibilities 

can be implemented to overcome possible barriers and 

increase the use and implementation of BIM. Therefore, we 

need evidence and arguments that strengthens that this is a 

value-creating way of working.  

Purpose: The primary purpose is to demonstrate that constructors, 

which use BIM, contributes to a more efficient work and 

economic value to the process of construction projects. This, 

by showing that a fundamental use of BIM in “quantity take-

off” is a financial gain. 

Furthermore, the study aims to evaluate how projects affected 

by the extent of BIM-use is in current situation. Additionally, 

the secondary purpose is to show that, when applied correctly, 

the projects integrated with BIM results in better quality. With 

a lower cost and reduced project time than at a traditional 

approach. 

Method: This study was conducted as a case study of the use of 

quantity take-off through BIM in the year of 2015. Semi-

structured interviews, together with superficial observations, 

are used as a method to get at deeper understanding of value-

creating by using BIM in construction projects. The number 

of interviews conducted, including observations, is 14. 

Conclusion: The main conclusion is that the empirical evidence from the 

survey does not provide a conclusive argument that current 

way of using BIM-orientated quantity take-off creates value 

or is financially beneficial for a construction project. 

Depending on the survey, which did not study the use of all 

moments that is affected by BIM.  

The analysis of generating and use of models, design for 

quantity take-offs, provides a positive ROI of 23 %. A figure, 

which, according to theories, are normal for this process. This 

indicates that the use of BIM is value creating and 

economically beneficial. 

The process of making a model cannot exclusively take 

account to walls, windows and doors. However, the quantity 

take-off makes a positive ROI. This provides a strong 

indication that BIM as a tool, in current way of using, creates 

value and financially beneficial in a wider context. 

Keywords: BIM, VDC, Quantity Take-Off, Construction Management, 

Building Information Model 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Under de senaste årtiondena har byggnadsinformationsmodeller, BIM, utvecklats och 

delvis implementerats i byggbranschen. Då BIM är ett relativt nytt arbetsredskap är det 

inte fullt utvecklat och helt implementerat i alla skeden för olika aktörer i byggprojekt. 

BIM kan dock användas förtjänstfullt av flertalet aktörer. Målet med användningen är att 

samla information och data för ett projekt i en och samma informationsmodell. 

Informationen följer sedan hela projektet och kan användas även i produktions- och 

förvaltningsskedet. Med hjälp av BIM vill man utveckla informationsflödet inom 

byggbranschen. Effektivare informationsflöde skulle kunna medföra besparing på 

kostnader kopplade till upprepning av redan genomförda arbeten. 

Ett känt moment som upprepas flera gånger av flera aktörer under projekttiden är 

mängdavtagningar av olika byggdelar och byggkomponenter. I processen sker 

uppskattningar och beräkningar på hur mycket material som kommer att användas för de 

olika byggdelarna och byggmomenten. Aktörer som jobbar mycket med 

mängdavtagningar är de som ansvarar för kalkyl, inköp och produktion. Genom 

användande av BIM kan mängdavtagningar genomföras och säkerställas redan under 

projekteringen. Samma information går sedan att använda i upphandlingsunderlag, 

produktion och förvaltning. 

Examensarbetet kommer att undersöka olika projektaktörers arbetssätt i BIM alternativt 

traditionellt. Genom att ur ett ekonomiskt- och tidsbesparande perspektiv studera hur 

projektering och mängdavtagning av väggar, bärande samt rumsbildande, inklusive dörrar 

och fönster görs. 

1.2. Problemställning 

För att fullvärdigt mängdavtagande via BIM skall kunna genomföras måste validering och 

säkerställande av mängder genomföras grundligt i projekteringsskedet. Målet är primärt 

att påvisa hur ett sådant ändrat arbetssätt kan leda till stora tids- och kostnadsbesparingar 

för mängdavtagning, i senare upphandlings- och entreprenadsskeden, samt att det då även 

kan minska den totala produktionskostnaden. Till problematiken hör likväl frågor om hur 

en sådan ändrar arbetsordning och ansvarsfördelning kan implementeras. För att 
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övervinna hinder för ökad användningen och implementering av BIM behövs det bevis 

och argument som stärker att detta är ett värdeskapande arbetssätt. 

1.3. Syfte 

Syftet är att påvisa att mängdavtagning av väggar, bärande samt rumsbildande, inklusive 

dörrar och fönster via BIM, är ett ekonomiskt fördelaktigt och värdeskapande arbetssätt i 

ett byggprojekt år 2015. Om så är fallet kan detta bidra till att påvisa att BIM är en 

ekonomisk fördelaktig och värdeskapande metodik även i ett bredare sammanhang år 

inom byggprocesser. 

1.4. Målsättning 

Examensarbetet primära mål är att påvisa att de byggentreprenörer som arbetar med BIM 

bidrar till ett effektivare arbetssätt och ekonomiskt mervärde. Detta genom att visa att en 

fundamental BIM-nytta såsom mängdavtagning är en ekonomisk vinning. Studien 

kommer även att påvisa vad som bör utvecklas för att på ett bättre och mer tillgängligt 

sätt skall få nytta av BIM. 

Undersökningen har som mål att utvärdera hur projekt påverkas av och i vilken 

utsträckning som BIM används i dagsläget. Underökningen sekundära mål är att dessutom 

påvisa att, då tillämpad på rätt sätt kan, projekt med integrerad BIM resultera i bättre 

kvalitet på byggnader. Detta till lägre kostnad och minskad projekttid än vid ett 

traditionellt tillvägagångssätt. Om dessa mål uppfylls påvisas genom positivt ROI. Ger 

det styrka till att användning av BIM, i projekt, är värdeskapande och ekonomiskt 

fördelaktigt för entreprenören. 

1.5. Avgränsningar 

Undersökningen avser avgränsa till att enbart ta hänsyn till det timarbete som avser 

modellering samt mängdavtagning av alla typer av väggar, dörrar och fönster. Andra 

BIM-nyttor, såsom visualisering och kollisionsrapporter ligger utanför studiens 

fokusområde. 

Intervjuer och observationer är begränsade till arkitekter, konstruktörer, samordnare, 

projekteringsledare, anbudssamordnare, kalkylsamordnare samt produktionspersonal. 

Undersökningen tar inte hänsyn till installationsprojekterare. 

Andra avgränsningar är att intervjudata som används delvis är från ”In-House” projekt 

som typföretaget internt utvecklar och är beställare av. Rapporten kommer inte ta upp 

huruvida andra entreprenadformer kommer påverkas. 
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Projekten är flerbostadsprojekt i storleksordningen 100 – 200 MILJONER SEK, med en 

produktionstid på cirka 20 månader. Undersökningen är enbart inriktad mot byggnad av 

huskropp, till exempel mark ingår inte i undersökningen. Vidare kommer inte installatörer 

undersökas, då de inte är delaktiga i fönster, dörrar och väggar. 

Undersökningen kommer inte att undersöka noggrannheten eller antalet RFI. Då det inte 

finns tillräckligt dokumenterat material.  

Rapporten går inte på djupet gällande avtal och upphandlingsförfarandet angående BIM. 

Det kommer nämnas vem som ansvarar för modeller och mängder. 

1.6. Begreppsförklaring 

BIM Buildings Information Model. Representerar all data som 

hanteras i ett projekt. Kan representeras av modellfiler. 

VDC Virtual Design and Construction. Processen att med hjälp 

av BIM simulera, förutse och analysera slutprodukten. 

VDC är en bredare helhetssyn än BIM vad det gäller 

framdriften av ett projekt. 

VDC-koordinator Roll på NCC som kan antas av person med grundläggande 

kompetens inom VDC. 

VDC Krav Hus Dokument som redovisar styrande krav för NCC projekt 

som projekteras i CAD 

Samgranskningsmodell En grafisk modell som redovisar alla i projektet inblandade 

discipliners modeller. 

APD-Plan Arbetsplatsdisposition, redovisar arbetsplatsens etablering, 

kringliggande byggnader, maskiner, o.s.v. 

AutoCAD Utformat till programmet Autodesk. Programmet används 

av projektörer, konstruktörer och arkitekter där man kan 

skapa 2D- och 3D-ritningar (Autodesk, 2015a) 

Autodesk Revit: 3D-programvara där idéer från projektörer och 

konstruktörer kan illusteraras från koncept till färdig BIM-

modell. Möjlighet att koppla information till specifika 

objekt (Autodesk, 2015) 

Autodesk NavisWorks: Programvara likt Revit framtagen av Autodesk. Används 

av arkitekter, konstruktörer, brand-, el-, 

ventilationskonsulter mm. Man kan göra 

sammanställningar och granskningar i programmet för 

projekt. (Autodesk, 2015b) 
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Solibri: Liknar NavisWorks och används som en kollisionskontroll 

samt mängdavtagningsprogram. Kan även hantera 

kostnader, leveransplaner och underhåll. Stödjer enbart 

IFC- och dwg.-filer. Mycket användbart vid 

mängdavtagning. (Solibri, 2015) 

LOD Detaljnivå på informationen som finns i modeller. Detta 

används på olika sätt av olika företag och personer. I 

rapporten används det som ett förhållningssätt till ren 

objektinformation som används. 

RFI: Request for information, används som ett mätetal för 

efterfrågningar av information från användaren till 

leverantören (Humbolt.Uni, 2015). 

ROI: Return of investment, Return of interest, avkastning på 

investering. Vilken procentuell ekonomisk nytta man har 

av den information som man tillför en modell. 

𝑅𝑂𝐼 = (Inv. 𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 − 𝐼𝑛𝑣. 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑)/𝐼𝑛𝑣. 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 

ÄTA Ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten 

PBL Plan och Bygglagen 

BBR Boverkets Byggregler 

In-House projekt Nyproduktionsprojekt som genomförs internt inom ett 

företag. Företaget står för allt från markköp till färdig 

byggnad. Kan ses som en intern totalentreprenad. 

IFC Industry Foundation Classes, ett filformat 
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2. Metod 

I avsnittet kommer det att presenteras skillnader mellan olika metoder samt beläggas att 

författaren har kunskap om hur en vetenskaplig undersökning genomförs. Kapitlet avser 

att ge läsaren förståelse för hur informationsinhämtningen har genomförts. Det framgår 

även hur kvalitet, reliabilitet och validitet säkras i studien. 

Studien genomförs som en fallstudie av dagens metoder för mängdavtagning. 

Undersökningen är riktad mot jämförelser mellan traditionell- och BIM-baserade 

mängdavtagningar. Undersökningsmetoden i rapporten är semistrukturerade 

djupintervjuer med en deduktiv ansats kombinerat med korta riktade observationer. 

Intervjuer som genomförs, inkluderat observationer, är 14 till antalet. Intervjuerna präglas 

av hög standardisering med en låg struktur. Då tillfälle ges genomförs ostrukturerade 

observationer med avseende att öppet studera beteendet för projektering och 

mängdavtagning.  

Användning av flera olika metoder för insamling av information samt analys av dessa 

kallas triangulering. Metodisk triangulering kombinerar olika metoder som intervjuer, 

observationer och rent fysiska belägg (Merriam, 2010). Genom att kombinera metoder 

kan en observatör utnyttja alla fördelar med metoderna och ändå ha kontroll över deras 

nackdelar (Stukát, 2012). Valet av metod görs med hänsyn till begränsad tid. Det finns 

flera möjligheter att göra undersökningar angående användandet av mängdavtagning via 

BIM som har samma validitet. Författaren anser därför att det blir bäst validitet och 

reliabilitet med intervjuer tillsammans med observationer för den korta tidsperiod som 

undersökningen görs. Metoden medför en djupare förståelse för väderskapandet av att 

använda BIM inom byggprojekt. Intervjuerna förbereds genom att respondenterna 

tilldelas information samt typfrågor angående undersökningen drygt en vecka innan 

intervjun. 

Figur 1 – Metodval, inspirerat av ”Saunders forskningslök”. 



BIM – ett värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt arbetssätt år 2015 

   

16 

Nedan presenteras de olika teoretiska ansatserna som kommer att prägla undersökningen. 

2.1. Induktion, Deduktion och Abduktion 

Val av forskningsansats berör i hög grad uppfattningar om relationerna mellan teori och 

empiri. Det brukar talas om tre metodansatser: induktiva, deduktiva samt abduktion 

(Wallén, 1996). De tre metoderna är beroende på kunskap, information, erfarenhet och 

bakgrund som forskaren har sedan tidigare (Patel & Davidson, 2011). 

2.1.1. Induktiv Metod 

Induktiv forskning inleds med insamling av data – empiriska iakttagelser eller mätningar 

(Merriam, 2010). Metoden utgår från verkliga observationer och försöker i den insamlade 

informationen ställa teoretiska kategorier och påståenden. Informationsinsamlingen skall 

ske helt förutsättningslöst (Wallén, 1996). Den induktiva metoden utgår från empirisk 

undersökning av verkligheten och söker regelbundenheter till teorier, utifrån detta 

formuleras det en slutsats. Antalet observationer är begränsade vilket medför att det 

egentligen inte kan göra några generaliseringar (Wallén, 1996). Kritik har riktats mot 

metodens förutsättningslösa krav, då måste det göras ett urval och undersökaren måste ha 

viss förkunskap. Att vara förutsättningslös är därmed omöjligt (Wallén, 1996). 

2.1.2. Deduktiv Metod 

Teorin i deduktiv metod är viktigare och har en mer självständig ställning än i induktiv 

metod. Metoden skiljer tydligt på utvecklingen av problem och teorier och den konkreta 

informationsinsamlingen (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Teorin leder till en 

eller flera hypoteser som sedan undersöks om de stämmer överens med verkligheten 

(Wallén, 1996). Forskaren hoppas finna data som passar in på en teori, medan induktiva 

forskare vill hitta en teori som kan förklara den information de har (Merriam, 2010). 

2.1.3. Abduktion Metod 

Abduktion är ingen schematisk metodik, dock liknar den induktion, och kräver ingående 

erfarenheter av området alternativt om liknande tidigare fall.  Den abduktiva metoden kan 

ses som ett sätt att kombinera de induktiva och deduktiva metoderna (Patel & Davidson, 

2011). Metoden bygger på att det dras slutsatser om vad som förorsakar till eller har 

föregått en observation för att en händelse skett. Undersökningen sker genom att 

varieration av olika tänkta teoretiska orsaksfaktorer och ser vad effekterna och utfallet blir 

utan att manipulera dessa (Wallén, 1996). Slutsatserna gäller inte strikt logiskt utan kan 

prövas vidare genom praktiska försök (Patel & Davidson, 2011).  
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2.2. Fallstudie 

Studien kommer att genomföras i form av en fallstudie. Vilka kan genomföras som 

intervjuer, observationer, tester eller likvärdiga metoder. En kombination av dessa kan 

vara fördelaktigt (Stukát, 2012) (Merriam, 2010). Metodiken bygger på att undersöka 

verkliga situationer. Metoden ger kunskaper, insikt och upplyser forskaren och läsaren. 

Kunskaperna kan utvecklas och användas som framtida hypoteser och bidra till att 

strukturera framtida forskning (Merriam, 2010). För utvärdering, undersökning eller 

analys av ett program, personer, organisation eller liknande är det fallstudier eller 

fallundersökning som används (Merriam, 2010) (Yin, 2006) (Patel & Davidson, 2011). 

Viktigt i användningen av fallstudier är att undersökningsobjekten är representativa och 

genom detta generaliserbara (Wallén, 1996). Metoden är förankrad i verkligheten och 

resulterar därför i en omfattande helhetssyn av företeelsen. Metoden rekommenderas då 

det finns begränsad insikt angående ämnet och fokus istället ligger på frågor som ”hur” 

och ”varför”. Fallstudier är oftast en kombination av beskrivning och tolkning eller en 

beskrivning och värdering av verkligheten (Yin, 2006) (Merriam, 2010). Det anses svårt 

att generalisera fallstudier av flera anledningar. Parametrar som delvis påverkar är dess 

tidskrävande karaktär samt att det ofta är mindre undersökningsgrupper (Stukát, 2012). 

2.3. Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder 

Det finns två forskningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ, vilka har angreppssätt 

inställda för att ge en bättre förståelse för hur samhället, enskilda människor, grupper samt 

institutioner handlar och påverkar varandra (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997).  

Valet av forskningsmetod beror på flera faktorer. Exempel på en sådan faktor kan vara 

om man vill få fram ett totalperspektiv eller en fullständig förståelse för problemet (Magne 

Holme & Krohn Solvang, 1997) (Stukát, 2012).  

2.3.1. Kvalitativ 

Målet med den kvalitativa undersökningsmetoden är att hitta olika uppfattningar bland 

respondenterna. Dessa är representativa för variationen av uppfattningar i den undersökta 

målgruppen. Då Angreppssättet för kvalitativa studier har precis som kvantitativa, en 

inställning att ge en bättre förståelse för hur samhället, enskilda människor, grupper samt 

hur institutioner handlar och påverkar varandra. Med kvalitativa studier ges en större och 

mer fullständig förståelse för problemet (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997) (Stukát, 

2012). Kvalitativa metoder är till naturen induktiv (Merriam, 2010). Fördel med den 

kvalitativa metoden är att den tränger djupare in i problemet vilket ger att beskrivningar 

och förståelse för enskilda samt specifika fall kan genomföras i högre utsträckning 

(Stukát, 2012). En nackdel är att reliabiliteten ofta är osäker samt att det ofta låga antalet 
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undersökningspersoner begränsar eller omintetgör möjligheterna till generalisering 

(Stukát, 2012) (Patel & Davidson, 2011). 

2.3.2. Kvantitativ 

Metoden är en så kallad surveyundersökning, som till naturen är deduktiv. Det genomförs 

mätningar på ett fåtal variabler med många undersökningsenheter (Merriam, 2010). Den 

kvantitativa metodens största fördel är att den eftersträvar en maximalt god avspegling av 

den mätbara variationen av problemet (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997) (Patel & 

Davidson, 2011). Metoden letar efter det gemensamma, det representativa eller det 

genomsnittliga hos undersökningsgruppen för de intressanta variablerna. Den 

grundläggande skillnaden mellan en kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetodik är 

att en kvantitativ metod omvandlar information till siffror och mängder (Magne Holme & 

Krohn Solvang, 1997) (Wallén, 1996). Ny kunskap som kommer fram när 

undersökningen pågår får inte leda till ändringar av undersökningen (Magne Holme & 

Krohn Solvang, 1997). 

2.3.3. Kombinerat kvalitativt och kvantitativ 

De båda metoderna är inte konkurrerande, vilket om de visar på samma resultat tyder på 

ett mer giltigt, samt tillitsfullt arbete. Olika resultat kan ge en sporre att göra nya 

tolkningar och nya forskningar. Det går med fördel att kombinera metoderna (Patel & 

Davidson, 2011) (Wallén, 1996). Antingen kan den ena eller andra metoden användas för 

att få en ökad förståelse för ämnet. Detta ger en bra grund inför den verkliga 

undersökningen. Parallella undersökningar kan visa sig stärka undersökningen om de 

påvisar samma resultat (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). 

Undersökningen genomförs med en triangulering av kvalitativ och kvantitativ 

undersökningsmetod. Den kvalitativa metoden är intervjuer medan den kvantitativa är en 

observationsundersökning. Metodvalet presenteras i den inledande texten till detta 

kapitel. 

2.4. Intervjumetodik 

Den vanligaste kvalitativa metodiken är djupintervju. Syftet med en kvalitativ intervju är 

att få en uppfattning av den intervjuades uppfattning av ett fenomen (Patel & Davidson, 

2011). Metodiken ger även förståelse för något nytt genom att inordna det i tidigare 

kunskaper (Wallén, 1996). Intervjuer är starkt beroende på samspelet mellan intervjuaren 

och respondenten. Resultatet påverkas även av forskarens förhållningssätt och förmåga 

att ställa frågor. För en framgångsrik intervjuundersökning bör forskaren ha en klar 

uppfattning över vad intervjuerna skall undersöka (Merriam, 2010) (Magne Holme & 

Krohn Solvang, 1997). Det vanligaste tillvägagångsättet är att man lär känna 
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informanternas utsagor och försöker hitta likheter eller skillnader. Även att leta efter 

mönster som sedan kan kategorisera uppgifter angående ämnet (Wallén, 1996). 

När man genomför intervjuer bör man tänka på vilken nivå man skall lägga sig på. Skall 

man använda en viss standardisering för att alla intervjuer skall utformas lika samt i vilken 

mån man skall låta intervjupersonen fritt svara. Vilken standardisering och struktur en 

intervju har ger olika möjligheter till analyser (Patel & Davidson, 2011). 

2.4.1. Strukturerad intervju 

Vid intervjuer med hög struktur använder sig intervjuaren av ett fast intervjuschema. 

Ordningen samt formuleringen av frågorna är förutbestämda (Stukát, 2012). Intervjun 

innehåller frågor där den intervjuades utrymme för svar är begränsad (Patel & Davidson, 

2011). Ofta får den intervjuade svara med hjälp av olika förutbestämda svar. 

Genom detta vill intervjuaren få så neutrala svar som möjligt (Stukát, 2012) (Magne 

Holme & Krohn Solvang, 1997). Strukturerade intervjuer ger information som är lätt att 

hantera och bearbeta. Svaren är lätta att jämföra samt att liknande forskning kan 

genomföras med samma frågor (Stukát, 2012) (Patel & Davidson, 2011). 

2.4.2. Ostrukturerad intervju 

Används oftast då forskaren inte vet tillräckligt om företeelsen eller händelsen för att 

kunna ställa relevanta frågor för undersökningen. Intervjuaren är i detta fall medveten om 

vilket område som skall behandlas. Vilket bidrar till att det inte finns ett förutbestämt 

frågeformulär eller intervjuschema utan frågorna ställs i den ordning som situationen 

inbjuder till (Merriam, 2010) (Stukát, 2012). Frågorna är ställda öppna och ger de 

intervjuade möjlighet att svara fritt på frågorna. Syftet med att ställa frågor av öppen typ 

är att få bredd och djup till studien (Patel & Davidson, 2011). Metoden är väldigt 

tidskrävande eftersom öppna frågor ger svårtolkade svar. Dessutom medföljer minskad 

möjlighet till ett högt antal respondenter. Flexibiliteten i metoden, tillskillnad från den 

strukturerade metoden, ställer höga krav på att den som genomför intervjun är väl insatt i 

ämnet för att kunna reglera frågor efter hur intervjun artar sig (Patel & Davidson, 2011) 

(Stukát, 2012). 

2.4.3. Semistrukturerad intervju 

Vid kombination av de båda intervjumetoderna använder sig intervjuaren av samma 

huvudfrågor till samtliga informanter varpå följdfrågorna formuleras individuellt 

beroende på intervjuns fortskridande (Stukát, 2012).  Vidare behöver inte huvudfrågorna 

ställas i någon speciell ordningsföljd. Detta gör att samspelet mellan forskaren och 

respondenten blir avgörande och ställer höga krav på forskarens förmågor och färdigheter 

(Patel & Davidson, 2011) (Stukát, 2012). Detta är den metod som kommer att användas i 
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undersökningen. Då en sådan intervju ger en bättre förståelse för respondenternas kunskap 

angående mängdavtagning via traditionella metoder eller BIM relaterade metoder. 

2.5. Observation 

Främsta användningsområdet för metoden är informationsinsamling angående beteende 

och händelseförlopp i vanliga situationer. Skillnaden mot enkäter och intervjuer är att 

informatören eller respondentens minne och uppfattning är oväsentligt. Dessutom är 

metoden oberoende av individers villighet att lämna information (Patel & Davidson, 

2011). När observationer genomförs kan forskaren ha olika förhållningssätt till det som 

observeras (Merriam, 2010).  

Undersökningen kommer att genomföras med en så kallad observatör-deltagande roll. 

Forskarens roll och mening kommer då vara känd för gruppen som observeras (Stukát, 

2012) (Merriam, 2010). Studien kommer att använda sig av ostrukturerade observationer. 

För att öppet studera beteendet för projektering och mängdavtagning. Målet är att få en 

rättvisare bild av hur det dagliga arbetet ser ut för de inblandande aktörerna (Stukát, 2012) 

(Patel & Davidson, 2011). 

2.6. Val av Respondenter 

Vid val av respondenter för intervjuundersökningar kan det användas kriterierelaterade 

urvalsstrategier. Formen kräver att beskrivningar utifrån vilka kriterier, baser eller normer 

som krävs för att inkluderas i undersökningen (Merriam, 2010). För att kunna se ett 

mönster bör urvalsgruppen bestå av 15 – 20 personer (Stukát, 2012).  

Vanligtvis används det fyra olika standardurval. ”Extrema urval” som ser efter 

urvalskategorierna och väljer extremvärdena av dessa. Motsatsen till denna är ett 

”typfallsurval”, vilket motsvarar det genomsnittliga fallet efter normen. Ett tredje fall är 

att välja ”urvalsgrupp enlig personlig kännedom”. Personerna väljs från 

rekommendationer från erfarna experter inom området. Sista fallet är ett ”idealtypiskt” 

urval. I fallet letar man efter de eller den personen som har den mest önskvärda 

egenskapsprofil i en viss population (Merriam, 2010) (Magne Holme & Krohn Solvang, 

1997).  

Gemensamt för urvalsgrupperna är att de visar på hur en mindre grupp kan representera 

en större (Stukát, 2012). För ökad validitet och reliabilitet i undersökningen är det viktigt 

att beskriva och klargöra hur undersökningsgrupperna väljs (Magne Holme & Krohn 

Solvang, 1997) (Stukát, 2012). 

2.6.1. Respondenter i Undersökningen 
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Undersökningen kommer att genomföras på byggprocessen inom fallföretagets 

produktionskedja. Aktörer som kommer att intervjuas och observeras är både externa och 

interna. De externa är arkitekter och konstruktörer. De interna respondenterna är 

konstruktörer, anbud, inköp, samordning, projekteringsledare samt produktion. Totalt 

kommer det att göras 14 intervjuer, vilket motsvarar den tilltänkta produktionslinjen vid 

”In-House Project”. Undersökningen delas in i två delar, uppförande av modeller och 

mängdavtagning ur modeller. De som uppför modeller är arkitekter, konstruktörer samt 

samordnare. Resterande respondenter är instanser som använder sig av mängdavtagning 

och kommer därför att ingå i andra undersökningsgruppen. De tilltänkte respondenterna 

är gruppledare inom sitt område. 

Urvalet kommer att ske via rekommendationer från typföretaget samt arkitektfirmor som 

deltar i undersökningen. Detta för att generera en undersökning där urvalet är de personer 

som har bäst kännedom angående arbetet för den instans som undersöks. 

2.7. Litteraturstudie 

För att skapa en större förståelse och insikt för ämnet som studeras genomförs en 

litteraturstudie, till vilken det senare kopplas de empiriskt framtagna resultaten. 

Litteraturstudier görs av väsentlig litteratur så som artiklar, böcker, avhandlingar och 

journaler (Stukát, 2012). Sökningar görs vanligtvis inledningsvis men fortskrider sedan 

under hela processen. Detta då författaren vanligtvis måste komplettera och redigera 

utifrån studiens empiriska resultat och utformning. Litteraturstudien är en iterativ process 

under hela undersökningen (Patel & Davidson, 2011). 

Studien genomförs via insamling av information från rapporter och tidigare avhandlingar 

och undersökningar. Författaren anser att det finns få vetenskapliga undersökningar 

gjorda som belyser kostnadsbesparingar genom mängdavtagningar via BIM. Framförallt 

sådana som speglar dagens användning. De flesta är från förra årtiondet. Övergripande 

information har hämtats från facklitteratur, avhandlingar samt vetenskapliga artiklar. 

Examensarbeten har använts som vägledande källor. 
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2.8. Studiens tillvägagångssätt 

Här presenteras den planering av genomförande och arbetsgång som är tilltänkt för 

undersökningen. Undersökningens disposition och arbetsgång presenteras enklast 

visuellt via Figur 2. 

Teori och litteraturstudier pågick under större delen av undersökningen. Tyngdpunkten 

låg under ett tidigt skede. Baserat på en deduktiv undersökningsmetod. 

Empiriförberedelserna gjordes via mejlkontakt med respondenterna. Information om 

undersökningen delgavs respondenterna. Dessutom delgavs information angående vad 

intervjuerna skulle handla om. Respondenterna gavs då tid för förberedelse av svar under 

intervjuerna. Efter färdig empiri gjordes resultatsammanfattning vilket ledde till analys 

och slutligen slutsatser, se Figur 2. 

 

Figur 2 - Schematisk bild över studiens genomförande och arbetsgång. 
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3. Teori 

Presentation av teori om varför arbete med BIM är värdeskapande samt ett ekonomiskt 

arbetssätt. Vad forskare har sammanställt och kommit fram till i sina undersökningar. 

Avsnittet redovisar även vilka parametrar som varje instans i byggproduktionen har nytta 

av inom BIM-området. 

3.1. Allmänt om BIM – 
Byggnadsinformationsmodellering 

 

BIM har under de senaste årtiondena utvecklats och har sina rötter i Computer-Aided 

Design, CAD. Vidare är det en av de mest lovande utvecklingarna inom byggsektorn.  

Det som kännetecknar en BIM-modell är dess uppbyggnad av 3D-modellerade objekt. Att 

en modell visar på en virtuell modell av verkligheten och att ett objekt är 3D-modellerat 

betyder inte per automatik BIM (Jongeling, 2008). Skillnaden mellan 3D-modeller och 

BIM-modeller är att i BIM-modellen samlas det i objekten information om 

sammansättningen och relationer mellan objekten, d.v.s. komponenterna i produkten samt 

information som stöder analyser i ett byggnadens livscykelperspektiv (Granroth, 2011). 

Skillnaden mellan traditionella ritningar och BIM-modeller är således att BIM-objekten 

har stöd för intelligent information och tolkningsbara parametrar för typ, längd, höjd, area 

volym, material, egenskaper, dimensioner etc. Utöver de ritningsprimativer, ytor och 

solider som 2D-projektering och 3D-modellering annars erbjuder. Centralt är information 

om objektens läge och vad de representerar (Eastman, et al., 2008) (Jongeling, 2008). 

Ett projekt arbetar inte med BIM enbart för att det uppförts en 3D-modell. BIM är ingen 

teknik utan ett samlingsbegrepp på hur information skapas, lagras och används på ett 

systematiskt och kvalitetssäkrat sätt (Jongeling, 2008). För att BIM skall skapas krävs att 

3D-modellen har tillhörande information till objekten såsom väggar, dörrar och fönster. 

Med 3D-modellen kan syftet uppfyllas och vara ett stort hjälpmedel vad gäller 

samgranskning, kollisionskontroll eller liknande (Eastman, et al., 2008). 
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3.2. BIM i byggprocessen 

Enligt Jongeling (2008) är fördelarna med BIM i byggprocessen högre kvalitet, högre 

produktivitet samt en sänkning av byggnadskostnader. Utöver dessa underlättas även 

informationsutbytet och kvaliteterna på slutprodukten blir bättre då det är enklare att 

analysera och utvärdera genomfört arbete (Jongeling, 2008). Vad som klassar ett projekt 

som ett BIM-projekt är svårt att definiera då användandet av verktyget varierar mellan 

olika användare. Viktigt är att de inblandade i projektet är medvetna om i vilken 

utsträckning som 3D-modeller och BIM skall användas (Eastman, et al., 2008).  

3.3. Projektering via BIM 

Projektering definieras som processen där arkitekter och teknikkonsulter använder diverse 

dataverktyg för att framställa digitala underlag som ligger till grund för byggprocessen 

(Eastman, et al., 2008) (Jongeling, 2008). Att projektera en BIM-modell tar inte kortare 

tid jämfört med en traditionell projektering i 2D-CAD. Tidsvinsten ligger snarare i 

projekteringens senare del då handlingar, rapporter samt revideringar ska tas om hand. 

Kostnaderna för dessa ändringar i projekt är direkt kopplade till när i projektet de sker. 

En klassik vedertagen tolkning av detta är att det i ett tidigt skede kan genomföra flera 

ändringar till en låg kostnad och i slutet av projekt kan få ändringar göras till en hög 

kostnad. 

Vid BIM-projektering sker en stor del av arbetet initialt, vilket senare planar ut. BIM-

projektering utgår i stort från samma principer som 2D-CAD projektering. Skillnaden är 

att det arbetas med en modell som består av informationsprogrammerade 3D-objekt. För 

BIM-projektering krävs det att resurser tillförs i ett tidigt skede för att förse modellen med 

rätt data och definitioner (Jongeling, 2008). 

Figur 3 - Schematisk bild över påverkan på kostnader/intäkter och resursförbrukningar. 



BIM – ett värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt arbetssätt år 2015 

   

25 

I projekteringsstadiet görs det mindre ändringar kontinuerligt under en längre period. 

Ändringar som upplevs enklare och smidigare än vad likvärdiga ändringar är vid 2D-CAD 

användning (Jongeling, 2008). Vid varje ändring kan nya 2D-CAD ritningar exporteras 

från modellerna. Dessa exporteras direkt genom att göra vertikala och horisontella snitt i 

modellen. Utifrån modellen kan även beskrivningar, material- samt mängdlistor 

exporteras. Då dessa automatiskt genereras från modellen minskas risken för felaktigheter 

i handlingarna (Jongeling, 2008). Då 2D-CAD initialt är enkla ritningar som utvecklas 

och ändras flertalet gånger samt med flera underlag. Detta gör att revideringar och 

ändringarna tar längre tid att genomföra. Genom BIM användes samma modell av alla 

aktörer. Vid revision av en modell genereras underlag direkt från modellen till ritningar, 

material- och mängdlistor m.m. (Jongeling, 2008). En jämförelse av framtagning av 

systemhandlingar och bygghandlingar med de olika ”metoderna” visas i Figur 4 nedan. 

Med hjälp av BIM, och dess visualiseringsverktyg, kan en analys av tekniska och estetiska 

lösningar studeras på ett mer tydligt och effektivare sätt. Detta ger fler alternativa 

lösningar studeras under samma tid som för ett genomförande en traditionell projektering. 

Detta medför en ökad chans att hitta problem, samt att hitta en optimal lösning för det 

unika projektet (Hooper, 2012). Med en användning av olika verktyg för modeller ökar 

möjligheterna att upptäcka fel tidigare vilket leder till större kostnadseffekter (Lindström, 

2012).  

Det finns dock inte någon internationell eller nationell standard att följa vid delning eller 

leverans av information från en BIM-modell. Istället får varje enskilt projekt utforma ett 

system av informationsleverans och filformat som de inblandade aktörerna efterfrågar 

(Granroth, 2011). Det är ett vanligt förekommande hinder att filformat är bristande i 

kommunikationen (Jongeling, 2008). Produktivitetsökningen sker huvudsakligen genom 

att informationen skapas en gång som sedan kan användas av flera aktörer som underlag 

genom processen (Jongeling, 2008). 

Figur 4 - Schematisk bild över uppskattandet av arbetsbelastningen för BIM-verktygs 

respektive 2D-CAD-verktygs projektering (after Jongeling, 2008) 
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3.4. Traditionell mängdavtagning 

Den traditionella mängdavtagningen görs via ritningar, färgpennor och skalstock, ibland 

görs det via digitala mätverktyg på 2D-CAD-ritningar. Då uppskattningar görs direkt från 

ritningarna är den traditionella metoden tidskrävande samt en osäker arbetsmetod. Det 

uppkommer ofta flertalet felaktiga mätningar med hänsyn till avstånd, areor och volymer. 

Ofta handlar det om större mängder, då det inte är ovanligt att handläggaren gör 

förenklingar för att göra materialet mer lätthanterligt. Resultatet av faktorerna, 

tillsammans med vilken erfarenhet som handläggaren har, medverkar till att det blir en 

låg noggrannhet i mängdavtagningen (Jongeling, 2008). Mängdavtagningen tar alltså lång 

tid och den är av låg kvalitet. Det är inte heller ovanligt att kalkylering utgår från nyckeltal 

vilket även bidrar till ett gammalmodigt och oinspirerande arbetssätt (Jongeling, 2008). 

3.5. Mängdavtagning via BIM 

Enligt Jongeling (2008) medför en BIM-projektering att man via mängdavtagning med 

BIM-modeller kan minska tiden för kalkyler och analyser med uppskattningsvis omkring 

50 %. Utöver tidsvinsten kan även BIM bidra till en högre kvalitet på 

mängdavtagningsprocessen (Granroth, 2011). Säkerheten medför att kalkylerna blir 

mindre beroende av personers förståelse för de förenklingar och uppskattningar som 

genomförs. (Jongeling, 2008). 
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Figur 5 - Utsträckning av användandet av BIM i olika moment. Baserat på en amerikansk 

SmartMarket rapport (Jones, et al., 2008). 
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3.6. Värdeskapande processer och aktörer vid 
mängdavtagning via BIM 

”Lister över mängder och en färdig kalkyl baserad på konsulternas objektbaserade modell, 

bör granskas med traditionella metoder, eftersom programvaran för närvarande inte klarar 

att täcka all den information som behövs” (Granroth, 2011).  

Vid användning av BIM i byggprojekt anses mängdavtagning, tillsammans med flera 

andra BIM-nyttor, ha stor potential. I Figur 6 är en sammanställning över storleken av de 

mest värdeskapande processerna med BIM. 

Genom att arbeta med BIM bedöms det att det skapas högre kvalitet och produktivitet via 

bättre uppskattningar av inköp och mängdavtagning (Eastman, et al., 2008) (Granroth, 

2011). Mängdavtagning är ett mycket viktigt och tidskrävande moment i byggprocessen, 

samtidigt som det lågt räknat gör en nettobesparing på 4 % av byggkostnaderna 

(Jongeling, 2008).  

I USA ser man att företag som mäter ROI, Return of invest, tydligare får en återkoppling 

om det görs ett värdeskapande arbete med BIM vid mängdavtagningar. Bland de som inte 

mäter ROI uppfattar 1 av 10 att man gör en förlust med att använda mängdavtagningar 

med hjälp av BIM samtidigt som endast 7 % uppfattar en ROI större än 100 %.  Jämförs 

det med de som aktivt spårar sin ROI för BIM visar de en initial vinst på 300 till 500 %. 

De som avgränsar till att se på sin ROI-mätning relativt aktivt. Anser en tredjedel att de 

får en ROI större än 100 %. Det genomsnittliga ROI är mellan 11 och 30 % (Jones, et al., 

2008). Mest värdeskapande anses koordineringen mellan modellerna. Även erfarenhet 

spelar in på dessa mätvärden. Då större erfarenhet ger ett större ROI (Jones, et al., 2008). 

Momentet leder till att det i ett tidigt skede upptäcks fler fel och problem i projektering. 

En rapport från McGraw-man visar att man får tillbaka 53 % av momentet som ren 

ekonomisk vinst, och att det genomgående är värdeskapande. Samma 

undersökningsrapport visar emellertid att det enbart görs 11 % ekonomisk vinst med 

mängdavtagning (Bernstein, 2012). 

Figur 6 - Sammanställning enligt SmartMarket Report angående värdeskapande av BIM för 

arbetsmoment (Jones, et al., 2008). 
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3.6.1. Aktörernas användning av BIM 

Nedan följer en sammanställning av vad teorin säger angående användningen av BIM för 

de olika aktörerna i ett byggprojekt. Detta är ett perspektiv för att kunna göra kvalitativa 

mängdavtagningarna. 

3.6.1.1. Arkitekt 

BIM ger arkitekten möjlighet att enkelt och effektivt ta fram ritningar, visualiseringar, 

presentationer, mängdförteckningar samt ljus och skuggstudier (Granroth, 2011). 

Arkitekten levererar den första modellen med en uppsättning av objekt var det går att 

extrahera zoner, areor, rumsvolyms- och rumsmodeller. Viktigt är att krav och 

specifikationer från entreprenören sätts för att modellerna skall levereras i format och 

noggrannhet som gör det möjligt att göra användbara mängdförteckningar (Hooper, 

2012). Exempel på krav till element som den objektbaserade modellen arkitekten tagit 

fram är att det skall gå att exportera mängder för väggar, dörrar samt fönster. Från dessa 

skall det möjliggöras exportering av information och data angående höjd, omkrets, brutto- 

och nettovärde avseende volym, golvarea och väggarea samt typ, isolerings- och dB-

värde. Baserat på modellen kan man då genomföra kalkyler (Jongeling, 2008). Arkitekten 

har även en möjlighet att från modellerna exportera ritningar som de kan använda som 

bygghandlingar (Brohn & Brohn Landou, 2010). 

En sammanställning av arkitekters- och konstruktionskonsulters tidsbesparingar och 

kvalitetsändringar följer i Tabell 1, tabellen är uppförd av Jongeling (2008). 

3.6.1.2. Anbud, Inköp och Kalkyl 

Via traditionella metoder är, i anbudsförfarandet, mängdavtagning en stor arbetsuppgift. 

Via en BIM-modell kan en anbudsingenjör göra snabbare och säkrare mängdavtagningar. 

Tiden för mängdavtagning kan minskas med omkring 50 % (Jongeling, 2008). Vilket 

medför att det går att genomföra säkrare upphandlingar av underentreprenörer samtidigt 

som kalkylen blir säkrare. Resultatet blir att anbudet som lämnas har en lägre risk. 

Modellen kan även senare användas av senare instanser. (Brohn & Brohn Landou, 2010) 

Dessutom sker ofta en prissänkning från upphandling av underentreprenörer då dessa blir 

försedda med mängder med högre säkerhet. Vidare menar Jongeling (2008) att med rätt 

sätt av upphandling av underentreprenörer kan minska priset med 20 %. Fortsatt menar 

han att begränsningarna till verktyget är att det är svårt att säkerställa att tillräcklig 

information har lagts in i modellobjekten för att göra en korrekt mängdavtagning. 
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3.6.1.3. Teknikkonsulter 

BIM ger konstruktörer och övriga teknikkonsulter en fördel vad gäller simuleringar och 

beräkningar (Granroth, 2011). De största vinsterna man kan se med användning av BIM 

för konsulterna är ritningar, mängdförteckning men framförallt samgranskning-, 

samordning och koordineringsmöjligheter (Eastman, et al., 2008). Entreprenören bör göra 

en kostnadsbesparing på omkring 4 %. Vid studier av arkitekter och teknikkonsulter 

hamnar kostnadsbesparingen för konsulter på mellan 0 och 20 % (Jongeling, 2008). 

Projekteringsledare 

Enligt Jongeling (2008) blir projekteringsprocessen effektivare för användande av BIM 

med ett snitt på 20 %. Utöver minskad projekteringstid ökar dessutom kvalitet, 

visualisering, tydlighet och integration mellan aktörerna. Kvaliteten ökar och genom 

samordning blir felen och feltolkningarna omkring 50 % färre mellan de olika 

disciplinerna. Fel mellan de olika aktörerna syns tydligare i modellerna än vad de gör i 

motsvarande 2D-CAD-ritningar. Samordningsprocessen är snabbare i BIM än vad 

motsvarande process är i 2D-CAD. Detta då den är mer integrerande och fler kan delta i 

samordningen. Resultatet blir således ett tydligare underlag för mängdavtagning samtidigt 

som revideringstiden blir kortare (Granroth, 2011). Vidare menar Granroth (2011) 

dessutom att mellan 5 – 10 % av produktionskostnaden tillkommer i form av ÄTA-

arbeten. Att arbeta enligt BIM-processen minskar kvalitetsfelen i projekteringen från 4.5 

– 10 % till under 2 % (Jongeling, 2008). Här bedöms stora delar, cirka 50 %, härledas till 

feltolkningar och brister i samordningen under projekteringen.  

3.6.1.4. Platschef och arbetsledare 

Under produktionsskedet sker det oftast mängdavtagningar vid avrop och beställning av 

material. Detta ses som ett tidskrävande jobb för tjänstemännen ute på arbetsplatsen 

(Jongeling, 2008). Vidare menar Jongeling (2008) att ÄTA-arbeten minskar med ca 50 % 

tillsammans med att tiden som används för hantering av konflikter för fel och missförstånd 

Tabell 1 - Uppskattade siffror av tids- och kvalitetsändring mellan BIM-modeller och 2D-

CAD för producerat underlag (Jongeling, 2008). 
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i underlaget minskar med upp till 90 %.  Denne menar dessutom att 30 % av 

produktionskostnaderna kan vara slöseri och byggfel. Fel som Jongeling (2008) anser vara 

projekteringsledarens uppgift att minska. Detta är inget som BIM kan göra något åt utan 

beror på den mänskliga faktorn . Ser man till helheten menar Jongeling (2008) att 

byggkostnaderna troligen minskas med minst 4 %. 

3.6.2. Teoretisk Sammanställning av besparingar 

Teorin menar att det kan göras stora besparingar via BIM-baserade mängdavtagningarna. 

Enligt flera teorier kan det uppgå till 50 % i tidsbesparingar inom vissa instanser av sin 

arbetsinsats vid mängdavtagningarna. Den totala tidsbesparingen som varje aktör inom 

processen gör ligger på ca 4 – 6 %. Samtidigt som rapporter från USA visar på att ROI 

ligger i medelvärde på ca 17 %. Samma rapport menar att det görs stora minskningar av 

RFI. Nedan följer en sammanställning av de besparingar som kan göras för de olika 

aktörerna med hänsyn till mängdavtagning enligt dessa litteraturstudier. (Jones, et al., 

2008) (Jongeling, 2008) (Brohn & Brohn Landou, 2010). 

  

Figur 7 - Teoretiska besparingar vid mängdavtagningar (Jones, et al., 2008) (Jongeling, 2008) 

(Brohn & Brohn Landou, 2010). 
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3.7. Juridik 

De allmänna bestämmelserna som används av byggsektorn är så vedertagna att de kan 

räknas som juridiskt praxis för entreprenadavtal. I denna praxis finns inte modeller med 

som en klassificerad kontraktshandling. Söderberg (2011) anser att detta medför ett måste 

till användning av traditionella metoder för bygghandlingar. Användande av modeller 

anses vara den lägst klassificerade handlingen. Vilket medför att vid avvikelse eller 

motstridigheter mellan modellen och övriga handlingar gäller övriga handlingar. 

Entreprenören blir således ansvarig för alla avvikelserna mellan modell och 

bygghandlingar (Söderberg, 2011). Genom avtalsutformningen kan modeller göras till 

högre klassificerad handlingar. Detta då det råder avtalsfrihet i Sverige. 
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4. Resultat 

Kapitlet redovisar den informationsinsamling som gjorts, via litteraturstudier samt de 14 

semistrukturerade intervjuer med enstaka observationer.  

4.1. NCCs arbete med BIM 

Här presenteras typföretagets tänkta användning av BIM. För en ökning av förståelsen 

för undersökningens mål. 

BIM underlättar kommunikationen mellan byggherrens representant och övriga parter. BIM är 

alltså ett styrverktyg för projekteringsledningen. BIM ger en fördelaktig insyn i projektet, samt 

samgranskning- och koordineringsmöjligheter (Granroth, 2011). 

Typföretaget NCC har sedan 2006 arbetat med 3D-modeller. Arbetet har sedan dess lett 

till det konceptet som idag kallas för Virtual Design and Construction VDC. Konceptet 

handlar om att det på ett systematiskt sätt kopplas samman och nyttjar de olika 

projektdeltagarna i ett led till att effektivisera byggprocessen. Idén är att de inblandade i 

projektet skall få en bättre, tydligare och mer gemensam bild av processen och 

slutprodukten. NCC är idag ledande aktör inom virtuellt byggande i Sverige. 

Figur 8 - Schematisk bild över VDC i jämförelse med 3D-

modeller och BIM (NCC, 2015) 
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Informationen som skapas lagras på en gemensam central plattform. Där tanken är att 

olika verktyg och metoder skall presentera och få tillgång till rätt information i rätt tid till 

respektive aktör.  

Inom NCC finns det tre implementeringsnivåer av VDC, dessa är uppbyggda enligt delvis 

via ökad LOD samt utbredning av modellanvändandet i projektet med förbättrad nivå. 

Nivåerna är ”Always”, ”Better” samt ”Superior”. 

Tanken med nivåerna är att det enkelt initialt i ett projekt går att bestämmer vilken nivå 

projekt skall genomföras. ”Always” är en grundplattform med modeller, samordning, 

APD och VDC-arbetsplats. Jämfört med ”Superior” som är ett koncept med fulltutvecklat 

VDC-projekt. När nivån är satt tar VDC-koordinatorn tillsammans med projektchefen 

fram en VDC-kravlista för projektet. Informationen om vilken nivå projektet skall lägga 

sig på vidarebefordras till alla aktörer i projektet. De får även tillgång till VDC-kravlistan. 

VDC-kravlistan är ett sammansatt dokument över de krav som styr ett projekt. Som bilaga 

till dokumentet ingår det projektavtal för arkitekter och konsulter. Dokumentet styr på 

vilket sätt framtagning, utskick, utformning av modeller samt ritningar och 

relationshandlingar skall tillverkas. Genom avtal och VDC-kravlistan framgår det till 

exempel vilka som har ansvar för de olika modellerna, program, samt vilka 

ansvarsområden som tilldelats i och genom projektet. För modellerna står de som uppfört 

modellerna. I dagsläget står VDC-koordinaterna för mängdavtagningen. Dock är planerna 

och intentionerna att det i framtiden skall ligga på modelluppförarna. 

  

Figur 9 - Förklarande bild över VDC-nivåerna (NCC, 2015). 
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4.2. Sammanställning av semistrukturerade 
Intervjuer samt delvisa observationer 

Nedan är en sammanställning av intervjuerna där frågorna sammanställs efter relevans 

och gemensamt för de respektive aktörerna. Frågorna är anpassade till att passa frågorna 

för respektive område. Transkriberade intervjuer är i sin helhet i under ”Appendix”. 

Intervjuerna är baserade på frågor som hänvisar avgränsningarna. 

Notis: Enligt metoden skulle observationer genomföras. Begränsade möjligheter under 

studien gjorde att flera av observationerna uteblev. Detta ledder till att observationer först 

kommer kommenteras och bearbetas i slutsats och diskussion. 

4.2.1. Erfarenhetssammanställning 

Vid intervjuerna fick respondenterna frågor angående ålder, år de arbetat inom sitt område 

samt med BIM. Nedan följer ett diagram, Figur 10 - Respondenternas ålder jämfört med 

deras erfarenheter inom sitt område samt BIM. över de svar som sammanfattar 

respondenternas ålder och erfarenhet inom BIM samt det området de arbetar. Se även 

appendix, Tabell 5. 

  

Figur 10 - Respondenternas ålder jämfört med deras erfarenheter inom sitt område samt 

BIM. 



BIM – ett värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt arbetssätt år 2015 

   

36 

4.2.2. Arkitekt 

De tre respondenterna är representanterna för tre olika arkitektfirmorna. De är överens om 

att användningen av BIM i ett tidigt skede medför stor vinst för projekten. De är dessutom 

överens om att prisbilden inte ser direkt annorlunda ut för 2D-CAD mot BIM. De anser 

dock inte att projekteringstiden blir kortare utan mer att insatsen tidigareläggs jämfört 

med traditionell projektering. 

Nedan kommer det redovisas fem frågor som kan sammanfatta de olika intervjuerna och 

som anses vara viktiga för analys av värdeskapande och ekonomisk fördel vid 

mängdavtagning via användning av BIM. 

I vilken utsträckning använder ni er av BIM och 3D-modeller i ”In House” - projekt 

från t.ex. NCC? 

Respondenterna i undersökningen har alla inställningen att alla nya projekt som 

genomförs skall projekteras i BIM. Två av företagen, Arktitekt1 och Arkitekt3, arbetar 

nästintill enbart i objektbaserade 3D-modeller. Det syns även en fördel med att börja så 

tidigt som möjligt i projekten att göra modeller.  

Enligt Arkitekt1 så ger de inte ut modellen om det inte skrivs ett avtal angående 

originalmodellen med beställare. Annars hänvisas det till ABK och lämnar då ut ritningar 

med mängduppställningar. Detta då firman anser att det är ett sätt att kvalitetssäkra att 

man genomför säkra mängdavtagningar. Man anser dock inte att det är något problem att 

ge ut modellen om ett avtal skrivs. 

I vilken detaljnivå arbetar ni i era modeller? 

De intervjuade arkitekterna är eniga om att det alltid är beställaren som är kravställare 

angående detaljnivån. Dock anser Arkitekt1 och Arkitekt3 att de alltid, med eller utan 

specifika krav från beställaren, lägger sig på en motsvarande ritningsnivå 1:50. Enligt 

respondenterna får man då med all information för dörrar, fönster och väggar. Vilket 

littereras enligt firmornas egen littera eller det littera som beställaren anger.  

För att göra en bra modell för mängdavtagning behövs det information till varje 

objekt. Vilken information behöver ni för att uppföra modeller som man kan 

användas till mängdavtagningar samt vilken information lägger ni in i objekten? 

I detta fall är respondenterna eniga om att det är viktigt att de i ett tidigt skede får tydliga 

besked angående vilken littrering som skall användas. Dessutom direktiv och krav för vad 

varje objekt skall innehålla. Arkitekt1 menar också att det är mycket mer arbete med att 

sitta i efterhand och korrigera för nya kravlistor. Fortsatt menar Arkitekt1 att då tillräcklig 

information för möjlighet att kunna göra mängdavtagningar för fönster, dörrar och väggar 

inte är en kostnadsökning för beställaren då arkitekterna redan gör det i liknande projekt. 

Respondenterna anser att det skall, förutom storlekar och omfång, för fönster och dörrar, 

även läggas in egenskaper och information angående brand-, isolering- och ljudkrav samt 

beslag. Detta är något som ett par av respondenterna gör, oavsett kravställande, för 

framtagning av bygghandlingar. Enligt Arkitekt2 så händer det ofta att man inte för vidare 

informationen via modellen. Utan det exporteras en mängdlista där de olika typerna 
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specificeras som sedan används som en granskningshandling. De säger även att det görs 

enligt beställande företagets standarder. Respondenterna är även eniga om att det inte är 

något hinder för att genomföra en projektering med hög LOD. Allting beror på 

kravsättning från beställaren. Arkitekt3 menar att beställaren skall kunna, i en bra modell, 

röra sig fritt i modellen och trycka på ett objekt och då få ut den information som är 

nödvändig för att använda modellen genom hela projektet. Vidare anser Arkitekt3 att det 

inte är någon större skillnad på att göra uppställningar i mindre och större projekt. 

Vilka metodskillnader samt kostnadsskillnader blir det på att göra det i 2D-CAD 

mot att göra BIM modeller? 

Respondenterna är överens om att det inte skall vara någon kostnadsskillnad på 2D-CAD 

och BIM. Detta då de anser att tiden de får igen i arbetet med att göra revideringar jämfört 

med 2D-CAD. Vidare menar de att de inte har någon specifik prisbild för modeller jämfört 

med 2D-CAD. Respondenterna tror egentligen att det kommer bli billigare. Arkitekt2 

menar dessutom att det medför är att det läggs kostnader initialt istället för senare. 

Arkitekt1 säger att när man jämför arbetet mellan 2D-CAD och BIM ser han att arbetet är 

ungefär lika. Dock är de färre som arbetar med varje projekt. Denne anser att man är 

effektivare per jobbad timme. Enligt Arkitekt1 är det nästan hälften så många arbetare per 

projekt jämfört med traditionellt. 

Respondenterna har en gemensam syn på att det alltid tjänas på att arbeta i BIM. Arkitekt3 

anser dessutom att det går alldeles utmärkt att kombinera de två olika. Det anser denne 

vara ett bättre alternativ än att enbart köra 2D-CAD. Fortsatt menar denne att då man har 

en del förprogrammerade väggar som användas går det relativt snabbt att göra 

förprojekteringar. Arkitekt3 ser fortsatt en stor vinst vad det gäller sammanställningar av 

dörrar och fönster samt exportering av ritningar. Denne menar att med en avsevärd 

minskning på exportering och efterarbetet skall kostnaderna för arkitekter inte överstiga 

kostnaderna för 2D-CAD-projektering.  

Vilka fördelar ser ni med användningen av BIM med avseende på mängdavtagning 

på väggar, fönster och dörrar? 

Den fördel som respondenterna anser vara främst är kontrollen och säkerheten som de 

inte hade innan. Möjligheterna till att göra andra analyser som tidigare gjordes mycket 

senare i projekten går också snabbare att genomföra med färre inblandade. En annan del 

som anses vara en stor fördel enligt respondenterna är samgranskningen. Enligt Akritekt3 

är det stor skillnad från innan. Detta då det går att komma mycket bättre förberedd vilket 

resulterar i att man hittar mycket som tidigare först märkts i produktionen. 

Observationer: Inga observationer genomfördes. 
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4.2.3. Anbudsprocessen 

Angående fördelar med användningen av i anbudsskedet råder det delade meningar 

mellan respondenterna. I dagsläget menar Anbud1 och Anbud3 att traditionell 

mängdavtagning är att föredra medan Anbud2 anser att det är en fördel att göra en 

anbudsmodell och ta mängdavtagningar ur denna. 

Nedan kommer det redovisas sex frågor som sammanfattar de tre intervjuerna samt anses 

vara viktiga för analys av värdeskapande och ekonomisk fördel vid mängdavtagning via 

användning av BIM. 

Hur arbetar ni i dagsläget med att göra mängdavtagningar med hänsyn till väggar, 

fönster och dörrar? 

Enligt Anbud1 och Anbud3 används ett traditionellt mängdavtagande via digitala 

mätprogram. Detta då det anses vara ett enklare sätt att arbeta på då man oftast inte får 

tillgång till modellerna i anbudsskedet. I de fall då det är NCCs in house projekt brukar 

de modeller som finns tillhands innehålla för dålig information för att på ett effektivt sätt 

kunna användas. Vilka väggar, dörrar och fönster som skall användas är ofta fellittererade. 

Då arkitekten lämnar ut 2D-CAD-ritningar brukar det ta längre tid att få tag på modellen 

än att göra ett manuellt mängdavtagande. 

Anbud2 säger att i alla nyproduktionsprojekt använder de sig av anbudsmodellering. Då 

förfrågningsunderlaget inte innehåller en modell uppför anbudsingenjörerna 

anbudsmodeller för att exportera ut de mängder som behövs. Detta görs från 2D-CAD 

filer som läggs som underlag i Revit varpå det tilläggs den informationen som behövs för 

att genomföra ett bra anbudsprojekt. 

Hur mycket skulle ni uppskatta att man tjänar på att arbeta med BIM i jämförelse 

med det traditionella sättet att göra mängdavtagningar på? 

Enligt Anbud2 görs traditionell mängdavtagande under ungefär 1.5 veckas tid. Vid 

användning av anbudsmodeller kan de genomföra själva mängdavtagningsprocessen, 

inkluderat offertgranskningarna, till ca 75 % av tiden det skulle vara för traditionell 

mängdavtagning. Detta menar Anbud2 motsvarar en process som på en vecka. Vidare 

menar Anbud2 att det tar flertalet anbudsprojekt att genomföra processen effektivt. Initialt 

kan det räknas med att det troligtvis görs mängdavtagandet under anbudsförfarandet 25 

% långsammare än vad man är van vid. Men då de har genomfört några projekt med 

anbudsmodellering känner de sig dessutom säkrare och kan i många fall skicka ut 

mängdförteckningar för att få in prisuppgifter. Speciellt i egenframtagna projekt. 

Anbud2 säger också att man bör låta det ta tid under de första anbudsprojekten för att på 

så sätt få in den engångskostnaden som utbildning är samt kostnad för programvara. 

Anbud2 anser också att när anbudsingenjörerna blir effektivare på att tiden för den första 

mängdavtagningen inte är speciellt tidsbesparande jämfört med att göra färgkoder på 

ritningar. Detta kommer då resultera i att det tjänas mycket tid i offertutvärderingarna. 

Något som i dagsläget är en stor del av det arbete som anbudsingenjörer gör. Utöver det 

kommer det att göras stora tidsvinster då det kommer ritningsändringar från arkitekterna. 

Då det enbart, genom snabba ändringar i modellen, kan exporteras nya mängder direkt 
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istället för att på nytt göra en mängdavtagning med skalstock. Arbetssättet gör att 

anbudsingenjörerna kan känna sig så pass säkra att de skickar ut mängdförteckningar vad 

det gäller fönster och dörrar. Genom detta får de säkrare offerter samt att 

offertgranskningen går fortare. 

Anbud1 och Anbud3 anser inte att det är värdeskapande i dagsläget för anbudsingenjörer 

att själva göra modeller. Detta då det enligt dem går fortare att göra en mängdavtagning 

än att göra en anbudsmodell. Inställningen hos Anbud1 och Anbud3 är att det inte skall 

behövas göra anbudsmodeller till ett projekt där redan arkitekterna har gjort en modell. 

Anbud 1 och Anbud3 anser dessutom att mängdavtagningen de använder är snabbare än 

mängdavtagning via BIM-modeller och på så vis inte rättfärdigar att det skall göras 

anbudsmodeller. Om man får tag på en modell används mängdavtagningen i största 

utsträckning som en återkoppling till de mängdavtagningarna som gjorts. 

Hur säkerställer ni de mängdavtagningarna som ni gör? 

Enligt Anbud1 och Anbud3 säkerställs dessa genom att man kollar de manuellt framtagna 

mängderna mot mängdavtagningarna gjorda via modellen, om man får tag på modellen. 

Annars får man lita på att det gjorts rätt. Om tillgång till modellerna saknas skickas det ut 

det förfrågningsunderlag som tillgivits. Då står leverantörerna för mängdavtagningen. 

Detta är då juridiskt bindande mängder från dessa. 

Anbud2 säger att de gör en mängdavtagning via modelleringsprogrammet Revit. 

Modellen exporteras senare över till ett beräkningsprogram, Solibri. Programmet kan 

utläsa totalmängder. T.ex. dubbla väggar eller fönster. Via de båda beräkningarna gör man 

sedan en avvikelserapport per littera. Avvikelserapporten visar då vilka mängder som inte 

stämmer överens. 

På vilket sätt vidarebefordrar ni informationen från anbudprocessen med avseende 

på mängdavtagningen samt hur anbudsingenjörerna vid genomförandet till senare 

skeden i projektet? 

Alla intervjuade personer menar att de vid byggstartmötet överlämnar information 

angående hur de har tänkt under anbudsprocessen samt vid framtagandet av 

mängdförteckningarna. Oberoende om det har gjorts mängdavtagningar med färgkoder på 

en 2D-CAD ritning eller en anbudsmodell. Detta fungerar med varierande framgång. I 

övrigt används inte modellerna och ritningarna vidare i projekten. 

Vad behövs för att utveckla användandet av BIM på er arbetsplats? 

Anbud1 anser att man har tappat struktur och anvisningarna över tillvägagångsättet som 

arbetet skall utföras på. Något denne anser att man hade för 10 år sedan. Vidare är annars 

respondenterna överens om att det handlar om utbildning och användning för utövarna av 

programmen. 

Observationer: Vid undersökningstillfället gjordes inga anbudmodelleringar. Därför 

kunde inga observationer av jämförelser angående 2D-CAD och BIM göras. 
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4.2.4. Konstruktion 

De två respondenterna är överens om att det ur en konstruktörs synsätt är en stor fördel 

att arbeta med modeller. Konstruktion1 påpekar till exempel att det går att se var 

armeringen skall placeras. På ett enklare och mer pedagogiskt sätt. Vidare är de även 

överens om att de initiala kostnaderna för modeller är högre, ibland mycket högre än för 

2D-CAD. Detta anser man senare arbetas in genom samgranskningarna. 

Nedan redovisas fyra frågor som sammanfattar intervjuerna med viktigaste för analys av 

värdeskapande och ekonomisk fördel vid mängdavtagning av BIM. 

På vilket sätt arbetar ni med BIM i ert dagliga arbete? 

Respondenterna är överens om att nästan allt arbete de gör är i BIM-form. Enligt 

Konstruktion2 är det 90 % av deras dagliga arbete. Vid alla in house projekt runt 100 – 

200 MILJONER SEK är det enligt denne alltid BIM projekterat. Vidare menar 

respondenterna att projekten varierar lite då det ställs olika krav på utformningen. För att 

underlätta projektet är det enligt Kontruktion2 inte ovanligt att de i ett tidigt skede blir 

inkopplade i projekten. Dessutom säger denne att det hänt att de är med redan i 

anbudsskedet där de kan då vara med och uppskatta dimensioner osv.  

Vilken LOD har ni i era modeller och vilken information skickas vidare från ert 

arbete? 

Respondenterna är eniga om att det littereras enligt de krav och anvisningar som angivits. 

Oftast efter olika objekt. Men skall det till exempel lämnas ut det som ett 

förfrågningsunderlag till en Prefab-leverantör görs förslag på önskade indelningarna på 

väggar, bjälklag mm. Konstruktion2 menar att VDC-kraven från NCC är ofta väldigt 

ospecificerade och att dessa kan utvecklas. Vidare menar denne att det modelleras efter 

t.ex. väggtyper. Då får man geometriska läget, littera och vilken variant av vägg det är. 

Fortsatt säger denne att om man gör en yttervägg så projekteras denna i en flerskiktsvägg. 

Där projekteras det in reglar, isolering samt ytskikt. Dock menar Konstruktion2 att i 

normalfallet projekteras inte väggar, fönster och dörrar. Det är arkitektens uppgift. Det 

som möjligen projekteras är de bärande väggarna. 

Båda respondenterna menar också att då de är ”In-House” konsulter samarbetas det på ett 

annat sätt. Det läggs då ofta in mer information i modellerna än vad det frågas om. Annars 

har man som konstruktör ansvar för att ta fram bygghandlingar.  

Enligt Konstruktion2 är det vanligaste kravet att man skall ha en detaljnivå som motsvarar 

1:50 ritningar. Med denna detaljnivå kan det mängdas väggytor, längder samt fönster och 

dörrar. Mängderna säkerställs via externa beräkningsprogram såsom Solibri. Via litteran 

får man då ut de olika mängderna för varje väggtyp. 

Tar det längre tid att arbeta fram ritningar via modeller jämfört med traditionell 

2D-CAD samt behöver man fortfarande göra vissa 2D-CAD ritningar när man 

arbetar i modeller? 

Respondenterna är överens om att göra ritningar via BIM är initialt en längre och dyrare 

process än 2D-CAD ritningar är. De menar att det först i 3.de och 4.de ändringsritningarna 
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som man börjar tjäna på att göra BIM-modeller. Framförallt säkerställas ritningarna på ett 

effektivare sätt vid ändringar under projekteringen. 

Vid arbeten menar båda respondenterna att man gör stommen, från vilken det sedan 

extraheras en grundstruktur från. Denna kompletteras sedan med de byggtekniska delarna 

samt detaljanslutningarna, exempelvis mellan anslutning mellan vägg och tak, via 

autoCAD. Vidare menar de att om de gjort all byggteknisk information i modellerna hade 

dessa blivit väldigt tunga. Vilket resulterar i långsamma samgranskningar. Ett alternativ 

enligt Konstruktion2 är att det i modellen görs ett tvärsnitt i modellen var det ritas in 

informationen angående byggtekniska lösningar. Denna hänvisas det senare till vid 

exporteringen. Nackdelen med att göra snitt är, enligt Konstruktion2, att man inte får med 

sig exakta siffror på mängderna. Dessa kan dock enkelt kopplas ihop med annan 

information från väggarna. Dock kanske med viss avvikelse. 

Vilka är fördelarna med att arbeta i BIM framför 2D-CAD? Är det mycket dyrare 

att arbeta med modeller? 

Respondenterna är överens om att det initialt är en dyrare process att ta fram modeller än 

att göra 2D-CAD. Konstruktion2 anser att det är först och främst lättare att se sina misstag. 

Detta anser denne vara av stor vinst för deras egen del. Båda respondenterna är överens 

om att man har störst nytta av modellerna i samgranskningen mellan de olika konsulterna. 

Vidare menar de att man hittar många fler fel vid samgranskningen och på så sätt slipper 

att felen kommer senare i produktionen.  

Enligt Konstruktion2 genomförs samgranskning varje alternativt varannan vecka. Alltså 

har man 1 till 2 veckor på sig att göra de ändringar som krävs. Vidare menar denne att det 

oftast inte är arkitekter och konstruktörer som behöver göra de större ändringarna. 

Vanligast enligt respondenten är att det är någon enstaka vägg alternativt pelare som skall 

flyttas. Detta görs då med några enkla klick via programmen. Sedan exporteras det ut, om 

nödvändigt nya ritningar. Enligt samma respondent är skillnaden mot 2D-CAD-ritningar 

att man måste in i varje ritning som berörs av ändringen. Ofta vid större projekt upp till 

10 ritningar. Enligt Konstruktion2 är det då väldigt lätt missar en eller två ritningar. 

Konstruktion1 menar att det genom modellprojektering fås en större kontroll på allting 

och att mängdavtagningen blir säkrare och enklare än motsvarande i 2D-CAD. 

Enligt Konstruktion2 har priset för dimensioneringen inget att göra med om man vill ha 

det i modell eller i 2D-CAD. Tillvägagångssättet är detsamma för båda metoderna. Det 

går dock att ha nytta av modellerna vid beräkningarna. Enligt Konstuktion2 

uppskattningar tar modeller av högre LOD upp till dubbelt så lång tid att producera 

modellerna, jämfört med ritningar. Vidare menar denne även att det blir bättre 

kommunikation mellan produktion och konstruktörer då det med bättre visuella medel 

kan diskutera fram lösningar.  

Observationer: Inga gjorda. Respondenterna jobbar enbart i BIM-relaterade program så 

det kunde inte utläsas några skillnader mellan arbetssätten. Utom att hastigheten var olika 

beroende på vanan att arbeta i programmen. 
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4.2.5. Samordning 

De två respondenterna kan ses som experter inom användandet av programmen för BIM. 

Detta medför att de är med i stort sett hela projektkedjan. Initialt är de med tidigt i ett 

projekt och sätter VDC-kraven. Vidare i projekten arbetar de med att kontrollera modeller 

och möjligheter till att arbeta mer effektivt med dem under produktionen. Största 

arbetsuppgiften är enligt respondenterna, utöver att tjata på leverantörerna, att samgranska 

modellerna och göra kollisionsrapporter. 

Nedan redovisas fem frågor som sammanfattar intervjuerna med det som anses vara 

viktigt för analys av värdeskapande och ekonomisk fördel vid mängdavtagning av BIM. 

Hur ser ert arbete ut angående modeller i tidigt skede? 

Respondenterna säger att de har i stort sett två uppgifter under tidiga skeden i projekten. 

Huvuduppgiften varierar från att sitta med boende, beställare, till att sätta kravlistorna 

med arkitekterna och senare till uppköpen av andra konsulter. Andra uppgiften är att sitta 

med och göra anbudsmodeller för att underlätta anbudsingenjörernas arbete. 

Hur ser arbetet ut med att kontrollera modellerna och samgranskningen? 

Respondenterna är eniga om att detta är den delen av processen som de arbetar mest med. 

Första steget är att de kontrollerar att konsulterna har följt de krav som ställts samt att 

kontrollera att det inte ligger dubbla objekt. Vid fel skickas modellen tillbaka och en ny 

modell erhålls. Processen sker enligt Samordning1 cirka tre gånger. När processen är 

färdig kan modellen användas till mängdavtagning. 

Samordning1 påpekar att det uppkommer en kostnad från arkitekterna vid 

modellanpassningen. Trots att de är de som gjort felet. Dock anser denne att det är en 

kostnad som kommer att tillkomma senare i projektet. Alltså en kostnad som 

tidigareläggs. Vidare anser Samordnare1 att problemet är svårt att angripa då det 

fortfarande är i ett implementeringsstadie. Enligt Samordning2 kontrolleras att objekten i 

modellerna ligger och är utformade på rätt sätt via ett externt beräkningsprogram. Vilket 

gör att det lättare kan genomföras granskningarna. Vidare anser denne att en process med 

samordning av modeller kan ta mellan 3 och 15 gånger beroende på kompetensen hos 

aktörerna. 

Respondenterna har en samsyn på att det som de genomför inför projekteringen är något 

som projekteringsledaren skulle gjort i ett senare skede. Samornare1 anser dessutom att 

kollisionsrapporten som kan initialt, med konstruktörerna och arkitekterna, ge en billig 

kontroll då det är få inblandade. Detta sker innan VS, Vent och EL är inkopplade. 

Respondenterna anser det dessutom viktigt att påpeka att de inte har något ansvar vad det 

gäller projekteringen. 

Enligt respondenterna är det i dagsläget arkitekterna och konstruktörerna som står för 

modellerna medan det är NCC som står för mängdlistorna och VDC-koordinatorn står för 

att det skall gå att genomföra mängdavtagningar. Detta då en modell inte är en juridisk 

handling. Samordnare1 anser att det i framtiden bör vara så att leverantörerna står för båda 

momenten. 
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Enligt Samordnare1 är det svårt att uttala sig om tjänar något på processen som de 

använder. Detta då de inte är med i den traditionella processen. Dock anser denne att det 

tjänas på i tid och kvalitet. Samordnare1 anser att samordningen genomför ett moment 

som vanligtvis görs i produktionen. I bästa fall i projekteringen, till innan, eller i samband 

med projekteringen. 

Hur ser ert arbete ut med VDC-arbetsplats? 

Först och främst anser Samordnare2 att i dagsläget är det alldeles för dyrt att använda sig 

av VDC-arbetsplats. Själva arbetsplatsen är inte i sig svår att använda. Samma respondent 

medar att nyttan av framdrift och besiktning inte är proportionell mot kostnaden. Vidare 

anser Samordnare2 att mängdavtagningen är självklar, nyttig, bra och lättanvänd. Med 

viss utvecklingspotential. Programmen bör göras så att det går att se vilket våningsplan, 

sektionsplan osv. 

Enligt Samordnare1 är det mycket beroende på hur erfaren personalen är på projektet. 

Arbetet som VDC-koordinator kan i ett projekt variera mellan att enbart uppdatera 

modellerna till att vara på plats en dag i veckan för att hjälpa platsledningen. Enligt 

Samordnare2 är det svårt att se vad man kan tjäna med att använda VDC-arbetsplats i 

direkta siffror. Det kan i vilket fall ses som att det görs vinster vad det gäller 

mängdavtagningar. 

Vilken kostnad medför det att använda er i ett projekt? 

Samordnare1 menar att ett projekt på mellan 100 – 200 MILJONER SEK lägger en 

samordnare cirka 300 timmars arbete. Enligt denne kommer det på sikt att vara en 

arbetsledare som gör detta arbetet. Om det skall användas en VDC-koordinator till att 

hjälpa till vid in house anbudsprojekt ligger kostnaden för projekt i storleken 100 – 200 

MILJONER SEK på ca 40 000 SEK. Inklusive mängdavtagningsprocessen, detta enligt 

Samordnare2.   

Hur ser utvecklingen ut för er som VDC-samordnare? 

Enligt Samornare1 så lägger denne ungefär 80 % av sin arbetstid på att utbilda. Med tiden 

kommer denna att minska och man kommer att på ett mer effektivt sätt kunna använda 

sig av BIM. Samordnare2 har en liknande syn på det och menar att man skall låta de som 

utbildats få mer kontinuerligt arbete med VDC för att känna sig trygg i systemen. 

Vidare menar Samordnare1 att en samordnare inte borde behöva lägga mer än 20 % av 

sin tid i ett projekt. Samt att man kan ha en VDC-koordinator på varje arbetsplats. Medan 

Samordnare2 menar att för att få nytta av VDC skall man oftare göra val av konsulter som 

är bra på BIM och 3D-modeller, ”gå ifrån att bygga Champions League laget med det 

absolut billigaste”. Detta då om något felar kontinuerligt under projekteringen kostar det 

avsevärt för projektet. Samt att modellen blir sämre än förväntat. Enligt Samordnare2 

kommer man dessutom troligen att se en minskad kostnad från samordnarna när dessa får 

mer erfarenhet. 

Observationer: Inga observationer genomfördes. 
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4.2.6. Inköpsprocessen 

Respondenten anser att man genom mängdavtagning och säkerställande av mängder via 

BIM kan göra arbetet som inköpare smidigare och ger mer tid till att kontrollera att 

uppköpen gynnar alla parter. 

Nedan redovisas fyra frågor som sammanfattar intervjun med det som anses vara viktigt 

för analys av värdeskapande och ekonomisk fördel vid mängdavtagning av BIM. 

I vilken utsträckning använder ni er av BIM med avseende på mängdavtagning vid 

”in house” projekt? 

Enligt respondenten är de ofta med vid anbudsstartmötet där de tar de största posterna 

såsom stommar och installationer. I uppköpen av leverantörer för dessa ingår då NCCs 

VDC-krav enligt överenskommen nivå i projektet. Vidare anser respondenten att om man 

fått med sig en säkerställd modell från arkitekten alternativt en anbudsmodell tar man en 

mängdavtagning från dessa och gör uppställningslistor. Vidare anser inköp att de, 

leverantörerna, inte vill ta ansvar för mängderna. Men om det är ett in house projekt där 

man är säker på modellen skulle det vara möjligt att använda mängder från denna. 

Respondenten säger även att tanken är att det skall levereras modeller och mängder till 

leverantörerna om dessa är säkerställda. Detta är något som de alltid gör i in house projekt. 

Den intervjuade säger också att när leverantörerna ger oss sin modell granskas den av 

VDC-koordinatorn och om då inte denna uppfyller kraven är leverantören inte en fullgod 

projektör. Där menar respondenten att de behöver bli bättre på att sätta krav på 

omarbetandet av modellerna. Fortsatt vill respondenten trycka på att om man gör 

modellen rätt från början är det inga svårigheter att göra mängdavtagningar för 

offertgranskningar. Dessutom menar Inköp att man inte gör någon ekonomisk vinst med 

att leverantörerna räknar bort sig. Kostnaden kommer uppkomma senare i projektet och 

då bli dyrare. 

Vilka skillnader har ni märkt angående större säkerhet från era leverantörer och 

genom detta en prisändring i offerterna? 

Respondenten anser att det är svårt att mäta. Vidare menar respondenten att det är en 

känsla av större säkerhet och förtroende mellan inköp och leverantören. Fortsatt menar 

respondenten att vad det tillkommer en kostnad då leverantörerna själva skall göra 

modellerna. Det gäller framförallt de som tidigare inte har jobbat speciellt mycket i 

programmen. De som gjort det, menar den intervjuade, har ingen prisskillnad. Även om 

man kan se att de självklart vill göra lite extra pengar när man nu kan.  

Ser ni någon skillnad i ert arbete sen det att ni börjat använda er av BIM? Vad 

tjänar ni på att göra mängdavtagningar via BIM?  

Här menar respondenten att man kan se en skillnad i informationsflödet. Att detta har 

blivit bättre, men att det fortfarande kan utvecklas mycket. Det som krävs är att alla jobbar 

fullt ut med kraven som ställs. 

Men hänsyn till mängdavtagning menar respondenten att man lägger betydligt mindre tid 

på det vid användning av BIM, man kan nästan kan bortse från mängdavtagningen. 
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Respondenten menar att med mängdavtagning för väggar, fönster och dörrar kan det 

sparas runt 70 % av arbetstiden för momentet. Respondenten menar att i vanliga fall kan 

den mängdavtagningen ta några dagar medan man nu gör det på någon enstaka dag. Dock 

skulle man enligt Inköp behöva utbilda personalen till att arbeta mer självständigt med 

avtagningarna. I dagsläget gör oftast VDC-koordinatorn detta. 

Problemet som respondenten kan se är att man inte är fullt säkra på modellerna och kan 

genom detta inte ta fullt ansvar för mängderna utan ser gärna att underentreprenörer eller 

leverantörerna står för mängderna.  

Vilken information behöver ni för att kunna göra bra mängdavtagningar angående 

fönster och dörrar?  

Enligt respondenten behövs det all typ av information som gör fönstret specifikt. Relevant 

kan vara dB-nivå, U-värde, beslagstyper, fönstertyp, samt storlek. Vidare anser den 

intervjuade att man på ett effektivare sätt måste koppla ihop hela kedjan. Detta för att 

varje del kan få ut optimalt för varje instans i projektet. Därför bör modellen finansieras 

av projektet och inte av någon instans. Respondenten menar att man kan spara enormt 

med tid om alla får tillgång till modellen. 

Observationer: Inga observationer gjordes 
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4.2.7. Projekteringsprocessen 

Respondenten anser att projekteringen har blivit dyrare sen man gick från 2D-CAD 

projektering till BIM. Dock ser man det medför en större säkerhet från projekteringen till 

produktionen. En säkerhet som speglar sig i minskning av samtal från produktionen. 

Nedan redovisas fem frågor som sammanfattar intervjun med det som anses vara viktigt 

för analys av värdeskapande och ekonomisk fördel vid mängdavtagning av BIM. 

Hur arbetar man i dagsläget under projekteringen? Med hänsyn till 

mängdavtagning för dörrar, väggar och fönster? 

Enligt respondenten är det olika i vilken utsträckning som man arbetar med BIM. Själv 

arbetar respondenten nästa uteslutande i 3D-modeller. Dock är man osäker på kollegorna, 

man vet att de beställer modeller efter de VDC-krav som finns samt tar hjälp från VDC-

samordnare för att se till att det är bra modeller. Det man kan peka på enligt respondenten 

är att det blir lättare och lättare att använda sig av programmen. Detta då programmen har 

utvecklats mycket under de senare åren.  

Vilken nivå på LOD brukar modellerna ligga på när ni gör projekteringarna? 

Enligt respondenten var det låg nivån från början, mitten på 00-talet. Detta motsvarade 

vad som visas på en motsvarande 1:100 ritning. Med åren har man förbättrats och ligger 

nu på en nivå för 1:50 ritningar. Denna nivå skall fönster och fönsterkarmar vara rätt, även 

väggarna skall vara rätt utformade. Nivån ger att man med säkerhet kan genomföra 

mängdavtagningar gällande fönster, dörrar och väggar. Det man inte gör i modellerna är 

detaljprojekteringen. Detta då programmen har enligt respondenten svårt att hantera den 

mängden information. Dessa gör man i dagsläget i specifika snitt som redovisas i 2D-

CAD. Enligt respondenten gör man en projektering som ligger mellan 1:20 och 1:50 

ritningar. 

Littrering av objekten följer, enligt respondenten, de plattformsritningar som beskriver 

hur objekten skall vara uppbyggda. Dessa använder sig även konsulterna av. När man 

skall säkerställa att dessa har gjorts på ett korrekt sätt måste det göras manuellt. 

Om man jämför 2D-CAD och VDC som en arbetsprocess så är båda manuella vad 

gäller avstämning och kontroll. Kan man ändå säga att det är en lättare process i 

VDC eller det går jämnt ut? 

Även om respondenten har en begränsad erfarenhet angående 2D-CAD ritningar menar 

denna att man ser färre fel i bygghandlingarna via modellerna än vad man får via 2D-

CAD ritningar. Detta framförallt då man vid ändringar slipper att ändra upp till 50 

ritningar för en revision. Man kan exportera ut dessa via modellerna. Här ser respondenten 

en stor vinst med modellerna.  

Trots att man kan göra exporter från modellerna måste det göras en handpåläggning av en 

projektör. Respondenten menar att man genom handpåläggningen av ritningen gör denna 

mer pedagogisk. Detta då modellerna inte har ett bra behandlingsprogram för layouten. 

Det handlar om, enligt respondenten, att ha en bra kommunikation i projektet. 
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Hur påverkas kostnaden för projekteringen efter det att man har börjat använda 

sig av BIM? 

Enligt respondenten har det inte blivit billigare att göra projekteringar. Denne anser att 

det har blivit dyrare. Dock anser denne att det är billigare per projekterat objekt. Alltså att 

man har med sig mer detaljerade ritningar tidigare i projektet. Dessutom har BBR och 

PBL satt högre krav vilket gett ett resultat av att man bygger svårare och mer komplexa 

byggnader än vad man tidigare har gjort. Vilket resulterar i att man måste göra mer 

noggranna projekteringar. Respondenten menar att detta resulterar i att man måste lägga 

väldigt mycket utredningstid där det kan uppkomma fel och problem som förr inte 

behövdes beaktas. 

Förr beaktades mycket av det som man idag gör via BIM-samordningen. En process som 

har effektiviserats. Respondenten menar att man i dagsläget arbetar ungefär lika mycket 

men med andra saker. Man gör en mer noggrann projektering. 

Man kan, enligt respondenten, se en ändring av antalet ”lösning på plats” ute i 

produktionen. Detta har man sett genom att man märkt att det kommer in färre frågor och 

samtal från produktionen. 

Har det blivit lättare med samgranskningen av objekten mellan de olika aktörerna? 

Respondenten anser att man, med utvecklingen av programmens användarvänlighet, har 

sett en breddning av användningen. Denne tror att hastigheten på projekteringen inte är 

snabbare. Utan enbart att det inte är begränsat till ett visst antal personer. 

Vidare anser respondenten att resultatet av detta är att det har blivit lättare för konsulter. 

Modelleringen kommer igång snabbare och enklare. Filhanteringen har även den blivit 

enklare för BIM-samordnaren. Förr lämnade varje konsult ca 5 modeller nu lämnar man 

enbart en. 

Respondenten anser även att med de intelligentare programmen har säkerställandet av 

modellerna blivit effektivare. Man hittar lättare var det ligger dubbla objekt o.s.v. Det 

enkla manövrerandet i modellerna gör att man, enligt respondenten, hittar felen snabbare 

och säkrare. Mängderna tar sedan en halvtimme att exportera, redovisa och granska. 

Denna process är avsevärt mycket snabbare än att manuellt ta ut och säkerställa mängder 

via traditionellt sätt. 

Avslutningsvis påpekar respondenten att det viktigaste är att mängdavtagningen speglar 

det som ritats. Alltså frågan om hur arkitekten skall rita huset. Denne anser att den största 

effektiviseringen är att man har duktiga arkitekter och projektutvecklare med sig. Deras 

arbete speglar sig i vilken utsträckning man kan använda modellen. 

Kompletterande uppgifter från "Projektledare2” 

För att få information angående mängdavtagning och projekteringstid för 2D-CAD 

gjordes en kort intervju med en erfaren 2D-CAD projektör. Enligt denne tar en 2D-CAD 

projektering lika långtid som en 3D-projektering, med förutsättning att man gjort rätt i 

uppköpet. Om man inte gjort detta bör man kanske lägga till en till två månader för 
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projekteringsarbetet. Vidare anser denne att det fattas en hel del information i modellerna 

som används i dagsläget. 

Övrig information från Projektledaren 

Projekt: nytt flerbostadshus med 50 lägenheter + förskola, 2 avdelningar + ombyggnad 

av intilliggande byggnad till kontor. 

- Entreprenadsumma ca 125mkr 

- Kostnad för: Arkitekt 2,3mkr (för bygghandlingar, beställaren betalade 

systemhandlingarna) 

- Kostnad för: Konstruktör ca 2mkr (för bygghandlingar) 

- Övrig projektering: 1,2mkr (brand, energi, miljö, geo, VDC, akustik, mark) men 

ej vs/vent/el då det ingick i UE. 

- Krav på A & K: NCCs standard VDC-krav för samordning i 3D-modeller. 

- Projekteringstid: Systemhandling ca 5mån + Bygghandling ca 8mån 
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4.2.8. Produktion 

De två respondenterna anser att de i dagsläget gör en vinst med att använda BIM med 

avseende på mängdavtagningar av fönster, dörrar och väggar. Enligt Produktion1 tjänar 

de mycket tid under arbetsberedningarna samt i granskningsförfarandet.  

Nedan redovisas fyra frågor som sammanfattar intervjuerna med det som anses vara 

viktigt för analys av värdeskapande och ekonomisk fördel vid mängdavtagning av BIM. 

I vilken utsträckning använder ni er av BIM på arbetsplatsen? 

Båda respondenterna anser att man fortfarande är i behov av att använda 2D ritningar och 

montagehänvisningar i produktionen.  Enligt Produktion2 har dessa blivit av sämre 

kvalitet då exporten inte är optimal. Modellerna anses däremot vara detaljrika och bra. 

Men Produktion2 säger ändå att det i dagsläget är enklast att använda sig av ritningar ute 

i produktionen istället för tablet-dator. 

Man anser dock att BIM är av stor nytta ute på arbetsplatsen. Ingen av de intervjuade 

arbetsplatserna har en kioskdator ute i produktionen. Produktion1 berättar att de använder 

sig av tablet-datorer och stora touchskärmar på kontoret. Dessa används kanske inte i den 

utsträckning som tänkt men när man gör arbetsberedningar och skall förklara svåra 

passager och arbetsmoment kommer de väl till pass. Produktion2 nämner liknande fall 

samt ger ett exempel på ett undertak som lutar i tre riktningar samt kilas mot ett annat tak. 

Något som i vanliga fall är svårt att avläsa från ritningar blir lätt att åskådliggöra via 

modellerna. Man anser också att det är lättare att förbereda sig inför arbetsberedningar 

med BIM samt att samarbetet med UE underlättas. Dock använder sig båda 

produktionerna av 2D-CAD ritningar vid lättare arbetsmoment. 

På vilket sätt utför ni mängdavtagning med avseende på fönster, dörrar och väggar? 

Enligt Produktion1 arbetar de initialt under inköpen med mängdavtagningar via BIM. 

Senare i produktionen används mängdavtagning vid avrop för leverans av material. Här 

ser de att spillfaktorer tas i beaktan. Enligt Produktion1 har man betydligt högre precision 

än vad man har med skalstock med markerade ritningar i färgskalor. Produktion2 säger 

däremot att de har märkt att mängderna från modellerna och ritningarna inte alltid 

stämmer överens. Därför använder de sig av båda systemen. Där Produktion2 använder 

sig av modellen för mängdavtagning för fönster, dörrar och väggar. Dock säkerställer de 

mängderna via traditionell 2D-CAD mängdavtagning. Detta för att man inte känner sig 

helt bekväm med modellerna.  

Enligt Produktion1 är mängderna med hjälp av modellerna vid inköp har en stor fördel då 

man genom säkerställda mängder får bra konkurrens vid upphandlingar. Det är viktigt för 

dem att projektet har bra personal som är utbildad och mycket kompetent. 

Har det märkts någon skillnad i produktionen sen ni började använda BIM? 

Båda respondenterna är överens om att man kan se stora fördelar med användningen av 

BIM. Enligt Produktion1 kan man i ett tidigt skede, under granskningsförfarandet göra en 

stor tidsvinst. Enligt utsago gör man ett traditionellt granskningsförfarande under 1 – 2 

veckor. När man genomför granskningsförfarande via BIM kan detta ske på ca en dag. 
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Detta då man, enligt Produktion1, får mycket bättre förståelse för projektet. Dock får man 

alltid använda sig av 2D ritningar för att göra noggrannare granskningar. Det som i 

dagsläget är tidskrävande är att samla folk till granskningarna. Enligt Produktion1 kan 

alla vara 100 % förberedd, vilket resulterar i att man gör färre missar. Produktion2 är lite 

av samma mening. Denne menar dock att kunskapen för ett fullvärdigt användande för 

granskningsförfarandet inte uppfylls och att det är en hel del som faller mellan stolarna. 

Framförallt av den informationen som är inlagd i modellen men som inte kan användas 

ute i produktionen. Dock anser Produktion2 att det är ett verktyg som underlättar. 

Produktion1 anser dessutom att beslutsvägarna har blivit mycket kortare sedan man börjat 

använda BIM. 

Ser ni någon ekonomisk fördel med att använda er av BIM med avseende till 

mängdavtagning? 

Båda respondenterna är överens om att man i dagsläget inte utnyttjar det fullt ut. Dock 

kan båda se en vinst med att hänsyn till arbetsledarens roll och mängdavtagning. Enligt 

Produktion1 kan en arbetsledare tjäna 20 – 30 % av sin dagliga arbetstid. Mer rimligt i 

dagsläget är att man totalt tjänar ca 15 %. Dels i tidsbesparingar i ren mängdavtagnings- 

och transporttid dels i att det blir mindre missförstånd samt ökad kvalitet. Vidare menar 

respondenten att precisionen och kvaliteten gör att man får leveranser som stämmer, att 

man inte tar hem 10 stycken fönster för mycket. Utöver detta anser även Produktion1 att 

man kan lämna ett säkrare pris till beställare vilket också bidrar till ekonomisk- och 

tidsbesparingar. 

Produktion2 har en samsyn med Produktion1 i att man gör besparingar i tid för 

arbetsledarensmängdavtagning. En koll som i vanliga fall tar ca 30 - 40 min tar enligt 

Produktion2 ca 15 – 20 min. Alltså en 50 % minskning av tiden utan att använda tablet-

dator på byggarbetsplatsen. Detta då det anses i dagsläget vara omotiverat på grund av 

dålig uppkoppling. 

Enligt Produktion2 sparas det mest tid på är vid granskning av element eller objekt slipper 

granska fem olika bygghandlingar då allt är samlat i modellen. Speciellt när det sker 

krockar och revideringar av bygghandlingarna. Enligt respondenten använder man 

modellen minst en gång varje dag. Vid intensivare byggskeden flera gånger. 

Respondenterna anser inte att omkostnaderna för användningen av VDC är oöverkomlig. 

Oftast då det håller sig inom ramen för den budget som man fått till arbetsplatsen. 

Dessutom anser de att besparingen är större än kostnaden. 

Observationer: Inga observationer var tillgängliga.  
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5. Analys 

I detta kapitel presenteras de analyser med hänsyn till den teori och resultat som 

framkommit genom undersökningen. En del antaganden som görs kommer även redovisas 

här. 

5.1. Erfarenhetsanalys 

Analysen anses belysa i vilken utsträckning som användandet sker. Det sker ingen analys 

över huruvida detta är värdeskapande eller ej för användandet av BIM. Enligt de teorierna 

från Jongeling (2008) och Jones, et al. (2008) kan det ses ett mönster i att ju mer aktörerna 

arbetar med BIM ju högre blir de värdeskapande processerna. Medför att högre erfarenhet 

inom BIM skapar bättre processer, se s.26 och s.27.   

Författaren genomförde beräkningar genom att värdera de erfarenheter som grupperna 

har, enligt respondenterna. En subjektiv viktning görs i skalan 1-5 för deras respektive 

arbetsområdes kunskaper och erfarenheter. Viktningen är baserad på respondentens år av 

erfarenhet inom sitt område. Det tas även hänsyn till hur länge och i vilken omfattning 

som respondenten anser sig arbetat med modeller och BIM, se Figur 10. För att göra en 

jämförelse mellan den totala erfarenheten för respondenten samt arbetsgruppen är 

produkten av dessa två valda värdena den ”Erfarenhetspoäng BIM” som respektive 

erhåller. Se Figur 11 som visualiserar skillnaderna mellan respondenten samt dess 

arbetsgrupp. Sammanställning och beräkning av dessa finns i appendix, Tabell 5. 

𝐸𝑟𝑓𝑎𝑟𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 𝐵𝐼𝑀 ∙ 𝐸𝑟𝑓𝑎𝑟𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒 = 𝐸𝑟𝑓𝑎𝑟𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑠𝑝𝑜ä𝑛𝑔 𝐵𝐼𝑀 

Författaren gör sedan en jämförelse mellan de olika aktörerna. Ett medeltal av aktörernas 

olika arbetslag beräknas. Nedan följer ett diagram över de olika erfarenheterna inom BIM 

plottat på en yta mot respektive instans erfarenhet inom området. Figur 12 visar ett 

diagram över de olika aktörernas snitterfarenhet. 
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5.2. Besparingar och kvalitetsändringar genom 
mängdavtagning via BIM jämfört med traditionell. 

Avsnittet behandlar resultaten enligt de olika aktörernas uttalande vid intervjuerna samt 

enligt de teoretiska undersökningsresultaten. 

5.2.1. Arkitekt 

Respondenterna är överens om att själva projekttiden som läggs ner i BIM inte skall vara 

längre än den tid som läggs ner på 2D-CAD. Vissa av respondenterna anser dessutom att 

det totalt används färre ”arkitekttimmar” då det kan användas färre arkitekter till ett BIM-

projekt än vad det används vid ett traditionellt 2D-CAD-projekt. Vidare anser 

respondenterna att säkerställandet och kvalitetskontroller av ritningarna blir mycket 

högre.  

I dagsläget anser respondenterna och deras respektive företag att det priset för en 

genomarbetad modell inte bör vara ett dyrare alternativ än att projektera i 2D-CAD. Två 

av respondenterna anser dessutom att det högst troligt blir billigare. Detta stöds av 

teorierna på s.28. Det anses att det bör vara en oförändrad, möjligen minskning, av 

kostnaden tillsammans med en högre kvalitet. Enligt teorierna ska upptill 50 % besparas 

av den tid som används vid mängdavtagningar av arkitekter. Dessutom som kvalitet på 

mängdavtagningarna blir mycket högre. 

5.2.2. Anbud 

Undersökningen visar på att utövarna i dagsläget inte anser sig tjäna tid på att använda 

BIM. Dock anser dessa att med tiden kan användning av modeller ge en ekonomisk fördel. 

Respondenterna, Anbud1 och Anbud2, anser att största anledningen är avsaknad av 

kunskap för fullvärdig användning av modeller. Motsatt menat Anbud3 att det är en tids- 

och värdeskapande vinst i att göra anbudsmodeller. Denne anser att det kan göras en 

tidsminskning med upptill 25 %. Teorin säger att användandet av BIM vid 

mängdavtagning uppskattningsvis gör en tidsbesparingar på 50 % (Jongeling, 2008). 

Vidare anser teorin att en stor del för värdeskapande och ekonomiska fördelar kräver 

erfarenhet och kunskap inom användandet. 

Anbud1 och Anbud2 motsätter sig teorin, se s.24, gällande kvalitets och säkerställandets 

ökande för projektet med modeller jämfört med traditionella metoder. Dock anser 

respondenterna modellerna kan ge en koll åt de mängdavtagningar gjorda via 2D-CAD är 

i rätt storlek. Respondenterna menar att de inte har någon större nytta av det i dagsläget.  

Det arbetssätt som respondenterna använder, är enligt Jongeling (2008), ett förlegat 

arbetssätt. Vidare menar densamme att genom användning av BIM ger en större säkerhet 

i kalkylerna och ökad kvaliteten. Detta medför mindre beroende av personers förståelse 

och kapacitet för förenklingar samt uppskattningar. 

Respondenterna anser att det som behövs för att börja använda BIM verktyg är utbildning 

och kontinuerligt arbete. En initial kostnad enligt respondenterna. Det behövs en 
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sammanställning över hur modellerna skall utformas och vad de vill använda den till. 

Delar av respondenterna anser att det i dagsläget inte görs någon besparing med att 

använda BIM. Medan en anser att det görs. De anser dock alla det inte bör göras några 

ekonomiska förluster när man lär sig använda verktyget. 

5.2.3. Konstruktion 

Respondenterna menar att kostnaden initialt är högre för modeller än vad det är för 2D-

CAD ritningar. Vidare anser de att de arbetar in denna kostnad under projekteringen. 

Då modeller eller ritningarna ofta revideras anser respondenterna att man relativt snabbt 

tjänar in det som har investerats i modellerna. Revideringar av ritningar via modellerna är 

mycket snabbare och säkrare. Detta medför en snabbare och effektivare process i 

projektet. Respondenterna är överens om att det på ett säkrare sätt kan hittas fel i 

konstruktionen. Genom lättare visuellt arbete kan man se var problem uppkommer. Detta 

stöds av teorierna enligt Jongeling (2008). 

Respondenterna anser att det är svårt att bedöma en ekonomisk vinning för detta moment 

vid jämförelse av 2D-CAD eller BIM-modeller. Respondenterna anser att om det enbart 

skall produceras ritningar räcker 2D-CAD. Vid större projekt bör det gå på jämnt ut. 

Teorierna stärker detta med att kostnadsbesparingen som görs bör ligger mellan 0 och 20 

% (Jongeling, 2008). Respondenterna anser att de redan arbeta fullt ut med BIM. De 

menar att det behövas bättre riktlinjer och förståelse för att på ett bättre sätt uppföra rätt 

modeller från början. 

5.2.4. Samordning 

Stora delar av det arbete som VDC-samordnare och koordinator gör är till för att öka 

säkerställandet av modellerna från de olika konsulterna. Detta medför en ökning av kvalité 

på modeller och ritningar, vilket ökar kvalitén på mängdavtagningarna under 

projekteringen. Då aktören inte finns med i den traditionella processmetoden anses det i 

denna rapport enbart vara en kostnad för projekten. Dock är arbetet något som i stora delar 

annars genomför av projekteringsgruppen.  

Det finns inga direkta teorier som stödjer det exakta arbetet som samordnarna gör. Där 

Jongeling (2008) anser att projekteringsprocessen kan effektiviseras med 20 %. Den 

största skillnaden mellan traditionell och BIM-baserad mängdavtagning är, enligt 

teorierna, att kvalitetsfel kontrolleras i denna process. Vid användning av BIM minskar 

dessa från 4,5 – 10 % till under 2 % (Jongeling, 2008). 

5.2.5. Inköpsprocessen 

Inköp anser att kvalitén har ökat. Genom mycket mer tid kan inköp lägga resurser på att 

hitta och utvärdera rätt leverantörer. Respondenten anser att de inte känner sig helt säker 

på de modeller som levereras. 

Respondenten anser sig kunna använda modeller i stor utsträckning då det enkelt sparas 

mycket tid som kan läggas på att hitta rätt leverantörer och säkrare offerter. Enligt 

Jongeling (2008) kan tiden för mängdavtagning minskas med upp till 50 %. Respondenten 

menar att det kan minskas ytterligare. Dessutom ser man säkrare offerter från 



BIM – ett värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt arbetssätt år 2015 

   

56 

leverantörerna och genomförandet av offertgranskningarna blir enklare. Teorier stödjer 

detta. Jongeling (2008) anser att priset kan minskas med upptill 20 % från leverantörer. 

5.2.6. Projekteringsprocessen 

Respondenten anser att kostnaden för projekteringen, med högre krav på kvalitet och 

utförande, blir avsevärt högre. Vid vidare utfrågning av en extra respondent, med större 

erfarenhet av 2D-CAD-ritningsprojektering, anser denne att extra tiden som läggs på 

projektering via BIM är en till två månader. Detta motsäger teorierna som anser att 

projekteringen i snitt skulle vara samma (Jongeling, 2008). Respondenten anser att det 

blir en minskad kostnad per objekt i en modell än vad det är på 2D-CAD-ritningar. Vidare 

menar denne att det är mycket högre standard på projekteringen idag.  

Högre krav på byggkomplexiteten medför ett behov av säkerställande och kontrollering i 

en högre detaljnivå i projekteringen än tidigare. Här anser respondenten att det har blivit 

en ökad kvalitet genom användning av BIM-relaterade program. Detta stöds av teorierna. 

Enligt Jongeling (2008) minskar kvalitetsfelen i produktionen från mellan 4,5 – 10 % till 

under 2 %.  

På de ritningarna som exporteras anser respondenten att det behövs göras 

handpåläggningar. Detta då de inte anses vara tillräckligt pedagogiska. Teorierna säger 

att det bör vara högre kvalitet. Vilket medför att det med en större säkerhet kan genereras 

koordinerade ritningar. Säkerhet, enligt teorierna, skall ge en minskad kostnadseffekt 

senare i produktionen. 

5.2.7. Produktion 

Respondenterna ser en stor vinst med användning av BIM på arbetsplatsen. Framförallt 

för arbetsberedningar men även vid mängdavtagningar. Dock anser de att de fortfarande 

behöver använda sig av 2D-CAD ritningar för att göra många moment inom produktionen. 

Vid detta moment anser teorierna att konflikter och fel minskas med upp till 90 % 

(Jongeling, 2008). Exporterna från modellerna inte har den kvaliteten som de anses krävs. 

Ofta görs mängdavtagningar för avrop och planering av leveranser. Dessa mängder 

kontrolleras ofta med traditionell 2D-CAD-mängdavtagning. Respondenterna anser att 

det görs stora besparingar vid granskningsförfaranden men även vid mängdavtagning. Här 

hävdar en respondent att i dagsläget tjänar arbetsledaren cirka 50 % i arbetsmomentet 

mängdavtagning. Vilket görs tidsbesparingar och kvalitetsökning, den totala besparingen 

för arbetsledare blir cirka 15 %. Vidare menar en respondent att det görs stora besparingar 

för kvaliteten. Detta då man vid granskningar slipper risken att missa en ritning som 

innehåller det momentet. All information är då lagrad på ett ställe, i en modell, istället för 

fem eller sex ritningar. Enligt teorierna görs det totalt en besparing på 4 % i 

byggkostnaderna (Jongeling, 2008). 
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5.3. Kvalitetsändring samt Kostnads- och 
tidsbesparingar 

Tabellen nedan visar en sammanställning av de svar respondenterna gav i intervjuerna. 

Efter tabellen följer kommentarer till de antaganden som gjorts. 

Tabell 2 - Sammanställning av respondenternas uttalande gällande Tidsbesparingar och 

kvalitetsändringar 

Aktör Tidsbesparing Kvalitetsändring 

Arkitekt 
Samma tidsåtgång 

(färre personal, samma kostnad) 
Mycket högre 

Anbud Samma tidsåtgång Mindre / Samma 

Konstruktion Arbetar enbart med BIM Mycket högre 

Samordning - 300 timmar / projekt (kostnad) Mycket högre 

Projektering - 2 månader (kostnad) Mycket högre 

Inköp 70 % av tiden vid mängdavtagning Samma 

Arbetsledare 15 % i sin arbetsroll Samma 

 

Gällande ”Arkitekt”, ”Anbud” och ”Konstruktion” anser dessa att det är svårt att bedöma 

hur det lönar sig i dagsläget. De menar att det torde vara kostnadseffektivare. Detta sätts 

då till att gå ”plus/minus noll”. Skillnad mellan arkitekter och konstruktörer mot 

anbudingenjörer är att de senare inte anser att mängdavtagningens kvalitet och säkerhet 

ökar med användning av modeller. Vilket motsäger teorin med avseende på merarbete, 

vilket modellerna är till för att motarbeta, se s.24. 

Angående ”Samordning” säger Samordning1 att det ligger cirka 300 timmars arbete för 

projekt mellan 100 – 200 MILJONER SEK. I denna tid ingår all den tid som samordnaren 

lägger i ett projekt och inte enbart tid för att försäkra sig om bra mängdavtagning angående 

väggar, fönster och dörrar. 

Enligt respondenterna från projekteringen tar det cirka en till två månader längre tid att 

genomföra en BIM-projektering. I beräkningen ingår all tid som projektören behöver för 

projekteringen, inte enbart för att försäkra bra mängdavtagning angående väggar, fönster 

och dörrar. En traditionell projektering tar, enligt respondenterna, cirka 12 månader 

medan det tar cirka 13 till 14 månader med BIM-projektering. 

Inköps kostnadsbesparingar görs på beräkning av att respondenten anser att det sparas 70 

% av den tid som läggs ner på att göra mängdavtagningar. Kombinerat med att denne 

anser att mängdavtagningar genomförs med modeller under en till två dagar. 
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Enligt respondenterna sparar en arbetsledare i produktionen runt 15 % i sin arbetsroll vid 

totalmängdavtagning i projektet. Vidare utesluts platschef, entreprenadingenjör och andra 

tjänstemän som kan tänkas använda mängdavtagning under produktionen. Detta då 

respondenterna inte kunde uppskattabesparingar på dessa. 

5.3.1. Kvalitetsändring 

Respondenterna svarade på frågan angående om de känner sig säkrare angående 

säkerställandet och kvalitet på mängdavtagningarna. Genom en antagen omvandling av 

författaren till skala 1 – 5, från mycket osäker till mycket säker, jämförs dessa med 

teorierna. Resultatet visar att verkligheten och teorierna inte stämmer överens. Teorierna 

säger att alla aktörer kommer få mycket högre säkerheter och kvalitet i 

mängdavtagningarna. Se sidorna Traditionell mängdavtagning26 och 2630. Resultatet 

visas i Tabell 3.  

  

Instans i projektet
Teori             

[1-5]

Respondenter 

[1-5]

Arkitekt 5 5

Anbud 5 2

Konstruktion 5 5

Samordning 5 5

Projekteringsledare 5 4

Inköp 5 3

Produktion 5 3

Resultatsammanställning 5 3,9

Tabell 3 - Sammanställning över respondenternas uppfattning angående ökad säkerhet vid 

mängdavtagning och användning av modeller. 
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5.3.2. Beräkningar 

Antagna standardvärden i beräkningarna är att:  

- En arbetsdag är 8 timmar 

- En arbetsvecka är 40 timmar. 

- En arbetsmånad är 21 dagar. 

- Det är 226 arbetsdagar på ett år. 

- Intern konsultdebitering sätts till 750 SEK/tim. och extern sätts till 1000 SEK/tim. 

Beräkningarna och antaganden är baserade på uttalanden från respondenterna och 

tolkningar gjorda av författaren från den information som går att hämta i teorin. Resultatet 

blir ett ROI för arbetstimmar på 23 %. Beräkningen ses i Tabell 4. 

Projekteringskostnadens beräkningar är baserade på en och en halv månads längre 

projekteringstid. Denna tid kan inte ta hänsyn till enbart väggar, fönster och dörrar. Den 

extra tid per dag jämfört med 2D-CAD fallet blir då: (8 ∙ 1.5 ∙ 21)/226 = 1.3 ℎ
𝑑𝑎𝑔⁄ . 

Kostandsändringen för inköp då mängdavtagningar görs unders1.5 dag istället för totala 

5 mostsvara totalt under ett projekt. Då den påstådda minskningen är 70 % i ett projekt 

blir det totalt 40 timmar enligt beräkningen: (8 ∙ 1,5)/(1 − 0.7) = 40. 

Arbetsledare: Produktionskostnadsbesparingar med hänsyn till mängdavtagning beräknas 

genom att anta produktionstiden till 20 månader. Uppskattat efter tidigare projekt på 

produktionstider för projekt över 150 MILJONER SEK. Det uppskattas totalt behövas 1.5 

arbetsledare i projektet. Motsvarar 30 månaders arbete. Beräkningen för intjänade timmar 

per dag totalt för arbetsledare på arbetsplatsen blir således: 1.5∙ 0.15 ∙ 8 = 1.8 ℎ
𝑑𝑎𝑔⁄ . 

 

  

Tabell 4 - Beräkningar för ändring av arbetstid baserat på svar från respondenterna och dess 

påföljande kostnadsskillnader. 

Instans i projektet
Tot. Projekttid 

[dagar]

Intjänad tid via 

BIM [h/dag]

Ändring av arbetade 

mantimmar jämfört 

med 2D-CAD [h]

Kostnad 

[SEK]
Tot. Intjänat

Arkitekt - - 0 1 000 0

Anbud 20 0 0 750 0

Konstruktion - - 0 750 0

Samordning Hela projektet - -300 750 -225 000 

Projekteringsledare 226 -1,3 -285 750 -213 570 

Inköp - - 40 750 30 000

Produktion 377 1,8 679 750 509 517

135 100 947

Färgkod

Förväntat 

positivt/negativt 

värde

Negativt värde Positivt värde Inget Värde
Taget från 

undersökning

Resultatsammanställning
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6. Diskussion och Slutsats 

Kapitlet presenterar de åsikter och slutsatser som författaren har tagit med hänsyn till 

studiens resultat och analys. Det tas även upp reflektioner angående arbetes utförande. 

Vidare ges det även förslag på fortsatta studier och förbättringar inom området. 

6.1. Reflektion och granskning av utförandet 

Vid beräkningar och resultaten gjordes flera antaganden. Detta skulle undvikas med en 

högre standardisering av intervjuerna. Ett bättre underlag via intervjuerna hade medfört 

säkrare beräkningar. 

Författaren tycker att det inte finns tillräckligt med underlag för att göra rättvis 

undersökning. Det är svårt för författaren att bedöma kostnadsbesparingar enligt utsagor 

och subjektiva antaganden från respondenter. För att genomföra en undersökning med 

högre reliabilitet behövs data från flera projekt med ingående information om hur arbetet 

pågått under projektet. Metoder för detta skulle kunna vara att föra noggranna loggböcker, 

erfarenhetsåterföringar och återkopplingar över arbetsmoment för aktörerna. Genom 

dessa anser författaren att det på enklare sätt skulle gå att urskilja mönster och timmar av 

modeller som aktivt eller passivt används. Det även tas upp att undersökningen borde 

gjorts mer anpassad efter ett projekt som motsvarar de vanligaste projekten för 

typföretaget. 

Författaren anser att det är svårt att hålla sig till en undersökning av enbart väggar, fönster 

och dörrar. Detta eftersom konceptet med BIM är att allt skall vara med för att det skall 

vara värdeskapande. Det anses därför vara svårt för respondenterna att besvara så 

begränsade frågor. Detta gäller i störst utsträckning arkitekter och projektörer. Att utesluta 

dessa ger ett mindre positivt värde i beräkningen, vilket med ett resultat av positivt utfall 

ger bara slutsatsen styrka. De respondenter som gav svar angående tidsbesparande gav 

detta med hänsyn till uppförandet av hela modellen inte enbart till väggar, fönster och 

dörrar. Det samma gäller mängdavtagningen för Inköp och Produktion. Där togs det 

hänsyn till hela modellen.  

Vidare ser man att kvalitet och säkerställande av modeller ger stora värdeskapande och 

ekonomiska fördelar som rapporten inte tar upp. Detta används i dagsläget i stor 

utsträckning då det är enklast att genomföra. Inte nödvändigast det som är mest 

värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt i byggprojekt. 
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Respondenterna som användes i intervjuerna anser författaren var av hög validitet och 

reliabilitet för en undersökning av frågeställningen. Det kan diskuteras om sättet 

respondenterna svarat på frågorna, framförallt då hur de ställer sig mot typföretaget. De 

interna respondenterna kan ge svar som överskattar sin och dess arbetsgrupps förmåga att 

använda sig av modeller. Medan arkitekterna vill sälja in sin förmåga att göra modeller 

och därmed skickar den mest erfarna personen för intervju. Detta gör att resultatet verkar 

vara bättre än det troligtvis är. 

Observationer genomfördes inte i den tilltänkta utsträckningen på grund av begränsade 

möjligheter. Detta medför att författaren inte kan göra fullständiga bedömningar som är 

relevanta för undersökningen. Vilket leder till att undersökningen tappade viss validitet 

och reliabilitet. Detta berodde på begränsade  

För att göra frågeställningen och syftet rättvisa skulle det behövas göra längre och 

grundligare undersökningar. Denna rapport kan framförallt användas som en 

förundersökning till fortsatt forskning inom området. Dessutom kan undersökning ses 

som en fingervisning av dagens användande av BIM inom byggproduktion inom området 

husbyggnad och konstruktion. 

6.2. Slutsats 

”Tekniken är här, men alla förstår inte vad det innebär rent praktiskt. Det krävs att både 

beställare och förvaltare bestämmer att konsultgrupperna och entreprenörerna ska använda 

teknologin”. (Granroth, 2011) 

Författaren anser att den huvudsakliga slutsatsen är att de empiriska bevisen från 

undersökningen inte ger ett avgörande bevis för att BIM-orienterad mängdavtagning, i 

dagsläget, är värdeskapande och ekonomiskt fördelaktig. Detta då undersökningen inte 

behandlar alla moment, som påverkas i ett projekt som använder BIM, utan är begränsad 

till enbart mängdavtagning. Men det är starka antydningar till att så är fallet. 

Analysen av arbetstid som används för att generera och använda modeller, anpassade för 

mängdavtagning via BIM, ger ett positivt ROI på 23 %,Tabell 4. En siffra som, enligt 

teorierna, anses normal för detta moment. Siffran påvisar att genomföra mängdavtagning 

via BIM är ett värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt arbetssätt. Detta samtidigt som 

säkerheten och kvaliteten på mängdavtagningen ökar. 

Respondenterna med avseende på uppförande av modeller kan inte ta hänsyn till 

avgränsningen gällande väggar, fönster och dörrar. Utan måste se till hela modellen. Är 

detta medräknad i deras antaganden. Samtidigt som mängdavtagning ger ett positivt ROI. 

Det finns stor potential till utveckling och att göra vidare besparingar inom området. Om 

det inkluderas andra kända moment som kan utnyttjas via modeller såsom visualisering, 

kollisionsrapporter och kvalitetskontroller m.fl. vilka anses vara värdeskapande. Är de 

bidragande till en stark indikator som påvisar att BIM, i den utsträckning som det arbetas 

med idag, är värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt. 
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Vidare presenteras de slutsatser som kan dras från undersökningen angående erfarenhet, 

tid- och kostnadsbesparing samt applicering huruvida BIM är värdeskapande inom 

byggproduktion i dagsläget. 

6.2.1. Allmänt för BIM i byggprocessen 

Målet med undersökningen var att påvisa att tids- och kostnadsbesparingar genom 

mängdavtagning via BIM, leder till minskning av den totala produktionskostnaden. 

Författaren anser att undersökningen visar att vinsten av mängdavtagningsanvändning via 

BIM i produktionens överstiger kostnaden för kostanden att ta fram kompatibla modeller. 

Vidare anser författaren att detta ger en indikator till att övriga värdeskapande moment 

som indirekt är kopplad i undersökningen ger ytterligare ekonomiska fördelar att använda 

BIM. Exempel på moment som inte analyserats som ger ett värde till användning av BIM 

är visualisering, kvalitetskontroller, kommunikation, kollisionskontroller och 

koordinering. 

De ovan angivna arbetsmomenten står för mer än 50 % av de värdeskapande 

användningsområdena inom projekt, medan mängdavtagning står för en mindre del 

(Jones, et al., 2008). Detta ger indikationer till att BIM som ett verktyg är värdeskapande 

och ekonomiskt fördelaktigt i ett större sammanhang än enbart vid mängdavtagning i ”In-

House”-projekt. Vidare menar författaren att det finns fler poster, moment och aktörer i 

projektet som inte undersöks då dessa ofta anses som mjuka parametrar. Exempel på dessa 

är projektstyrning, planering, arbetsberedning, framdrift, utsättning och maskinstyrning. 

De teoretiska besparingarna, Figur 7, visar att det fortfarande finns stora vinster att göra. 

Det är inte grundat i undersökningen att göra en slutsats som säger att BIM, i ett större 

sammanhang, är värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt. Detta då det saknas många 

viktiga parametrar i denna undersökning. 

6.2.2. Erfarenhet 

Enligt författaren är en analys utifrån de uppgifter respondenterna gav angående personlig 

erfarenhet svårbedömt att göra en jämförelse mellan de respektive områdena. Detta då 

projektering och modellarbete har olika innebörd för de olika aktörernas arbete gällande 

mängdavtagningar via BIM. Författaren anser då att det kan bli missvisande siffror vid 

jämförelser mellan områdena. Vidare anser författaren att det var viktigt för 

undersökningen att se hur erfarenheten är angående BIM-användningen bland 

respondenterna och deras medarbetare. 

Från erfarenhetsanalysen, Figur 13, kan man se ett tydligt mönster, via tendenskurvan, 

vilka aktörer som i större utsträckning arbetar aktivt med BIM jämfört med 2D-CAD 

ritningar. Författaren anser här att det tydligt visar vilka aktörer, anbud, inköp och 

produktion, som man kan finna stora utvecklingsmöjligheter inom mängdavtagning. 

Framförallt aktörer, såsom anbud, ligger efter med användandet och genom detta har 

mindre insikt i de potentiella besparingar som kan göras. 
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De aktörer som representerar de mest erfarna inom BIM är konstruktörer, arkitekter och 

projekteringsledare. Det är inom dessa områden som det enkelt idag, genom samordning 

och kollisionsrapporter, kan göra de stora vinsterna. Författaren drar slutsatsen att de som 

är yngre och de som arbetat mer med BIM har, i större utsträckning, en mer positiv 

uppfattning angående användningen av BIM. 

Vidare syns det att alla utom anbud har börjat i större utsträckning använda BIM-baserade 

mängdavtagningar. Detta har resulterat i aktörerna i ett större sammanhang börjat se 

fördelar med att använda sig mer av BIM. De som inte fått högre erfarenhetspoäng anser 

de flesta att det är kunskap, utbildning och användning av modeller som fattas för att öka 

användandet av BIM. Det är även tydligt att de som inte arbetat med BIM har en mer 

negativ inställning till de nyttor som kan ge genereras via modeller. 

Lägst erfarenhetspoäng i undersökningen får anbudsgrupperna. Detta då de i stor 

utsträckning inte använder sig av modeller för mängdavtagning. Skälet till detta är att de 

inte anser sig göra någon tidsvinst med ett användande av BIM i dagsläget. Detta beror 

på att anbudsgrupperna anser att de inte har tid att göra en anbudsmodell samt att de ofta 

inte får tillgång till modeller som går att använda till mängdavtagning. 

Enligt författaren skall det, för ökad användning, påbörjas ett initiativ till att utbilda 

personal samt att tidigare i processen implementera modeller. Viktigt är då att förbättra 

upphandlingen av arkitekter för bättre modeller i tidigare skeden. Detta bör ge ett högre 

värdeskapande användande av BIM.  

Figur 13 - Schematisk bild över författarens uppfattning av användandet av BIM i dagsläget 
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6.2.3. Tid- och kostnadsbesparing med hänsyn till  
 mängdavtagning 

I dagsläget görs det nästan uteslutande enbart vinst vid mängdavtagning i produktionen 

som motsvarar den initiala modellkostnaden. Beräkningarna angående kostnader 

kopplade till för användning av BIM som verktyg, i jämförelse med 2D-VAD, ger ett 

positivt ROI för mängdavtagning. Beräkningen som genomfördes i analysen visar ett 

överskott på drygt 100 000 SEK. Detta motsvarar drygt 16 arbetsdagar för arbetsledare. 

Ett överskott som författaren anser vara värdeskapande för byggprojektet. 

Undersökningen visade att teorin och respondenterna är överens om var i projektet det 

kostar och var man tjänar på användning av BIM-verktyg. Respondenterna anser inte att 

det är i samma storleksordning som teorin säger. Samordnings- och projekterings-

kostnaderna är de kostnaderna till vilka uppförandet av kompatibla modeller är kopplade 

i ett projekt. Författaren anser att kostnaderna i detta moment inte kommer att öka i någon 

större omfattning, jämfört med de värdeskapande momenten ökning. 

Fortsatt menar författaren att det bör, i produktionen, göras större vinster än den 

beräknade. Detta då beräkningarna inte tar hänsyn till exempelvis projektets platschef och 

entreprenadingenjör. Det finns även stora poster som arkitekt, anbud och konstruktion 

som författaren valt att inte sätta kostnad på då respondenterna samt författaren anser att 

kostnaderna är svåra att uppskatta. Respondenterna anser att det inte bör vara en högre 

kostnad för användningen av BIM jämfört med 2D-CAD ritningar. 

6.3. Åtgärdsförslag 

Undersökningen visar på att det saknas kunskap gällande vad modeller skall innehålla 

samt hur man använder dem på ett effektivt sätt. Författaren anser att den viktigaste 

åtgärden är enklare kommunikation genom projektet samt att jämna ut tendenskurvan i 

Figur 13. 

Nedan följer förslag på åtgärder gällande allmänna och de organisatoriska lösningar som 

kan underlätta för vidareutveckling av BIM. 

6.3.1. Allmänna åtgärdsförslag för byggbranschen 

Många aktörer i undersökningen anser att det är ett hinder att modeller inte har en högre 

status som juridiska handlingar. Författaren menar att detta motarbetar utvecklingen av 

BIM-användandet inom byggprocesser. En lösning kan vara att det lagstadgas om att 

modeller går att använda som bygghandlingar. I dagens Sverige står byggentreprenörerna 

för utvecklingen och kraven vad det gäller BIM. De allmänna förslagen blir följande: 

- Göra det juridiskt möjligt att använda modeller som bygghandlingar. 

- Statliga bolag börjar ställa krav på BIM. 
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6.3.2. Förslag att genomföra inom organisationer 

Genom undersökningen har det uppstått potentiella förbättringsåtgärder gällande 

organisationen som kan medföra ökad förståelse samt värdeskapande och ekonomiska 

fördelar med BIM. För att öka användningen BIM vid mängdavtagningar är det främsta 

förslaget en bättre upphandling av arkitekter vid ”In House”-projekt. Utfallet borde ge ett 

enklare genomförande av mängdavtagningar, genom hela byggprocessen. 

Vidare följer fler förslag på åtgärder som man kan genomföra inom organisationen. 

- Våga satsa fullt ut på BIM-projekt där kraven ställs i ett tidigt skede och 

genomsyrar hela projektet. Genom möjligtvis sätta modeller som högsta klass av 

handling. 

- Ökad mängd riktad utbildning för varje aktör för användning av modeller inom 

sitt arbetsområde. 

- Tydligare bestämmelser angående hur modeller skall användas och i vilken 

utsträckning. 

- Undersöka vad varje aktör inom byggprocessen använder i modellen för att sätta 

som lägsta nivå vid detta moment med hänsyn till mängdavtagningar.  

- Tydligare direktiv angående informationsåterföring och hur man vidarebefordrar 

information inom projektet och till andra projekt genom modeller. 

- Konstruktörer kommer tidigare i kontakt med det tänkte projektet. Exempelvis är 

en möjlighet att uppföra en modell för mängdavtagning under anbudstiden om 

denna ej producerats av arkitekt. 

- Många användare av BIM inom organisationen har olika syn på vad som är BIM. 

Det behövs en samsyn inom organisationer om på vilket sätt som man skall arbeta 

- Enligt författaren finns det stora utvecklingspotentialer inom framförallt 

anbudsprocessen och produktionen till användning av BIM, se Figur 13. 

- Framförallt i produktionen kan man dra större nytta av det arbete som görs under 

projekteringsstadiet. 

6.4. Förslag på fortsatta studier 

Undersökningen kan enligt författaren enbart ses som en fingervisning på hur 

användningen inom typföretaget NCC är värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt. För 

att göra en undersökning som gör frågeställningen och problematiken rättvisa bör en 

större studie genomföras. Studien bör följa flera liknande projekt med olika aktörer och 

olika system. Författaren anser att det hade varit intressant att se en uppföljning till 

undersökningen inom några år. Detta för att se hur beteendet och marknaden ändrats. 
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Författaren anser att man inom en organisation kan följa flera projekt för att undersöka 

om dess arbetssätt är värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt. Projekten bör då följas 

från det att arkitekten får förfrågan om att uppföra konceptanalyser tills det att produkterna 

överlämnas. 

Undersökningen har utelämnat hur installationskonsulternas användning av BIM påverkar 

projekt. Här finns möjlighet till att göra en undersökning över samordningen mellan 

byggentreprenörer och konsulterna. 

Under undersökningen anser författaren att det har varit svårt att få fram data angående 

projekt som använt modeller. En undersökning som därför varit intressant är hur man kan 

använda sig av BIM-program som erfarenhetsåterföring. 

Genom studien uppmärksammade författaren att det vid många tillfällen, utanför ”In 

House”-projekt, då beställaren motsätter sig en användning av VDC-projekt. Detta då 

beställaren ofta noterar de höga kostnaderna vid projekteringen. Därför hade en studie 

över hur beställaren ställer sig till BIM och hur man kan göra bättre upphandlingar. 

Genom att påvisa vad beställare och entreprenörer kan tjäna på att använda sig av BIM i 

förvaltningen. 

Inom produktionen är yrkesarbetarna en viktig del i graden av användning utav BIM. En 

studie över yrkesarbetares användning och utvärdering av deras nytta med användningen 

kan möjliggöra en ökad användning av BIM i produktionen för företag. 

En intressant studie att genomföra är med avseende på användandet av BIM i 

anbudsskedet. Detta eftersom, enligt undersökningen, är det den del av projektet som 

använder sig minst av BIM. 

Möjlig undersökning, som kan vara viktig för utvecklingen och användningen av BIM, är 

att undersöka möjligheterna att göra modeller som juridiska bygghandlingar. 



BIM – ett värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt arbetssätt år 2015 

   

68 

  



BIM – ett värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt arbetssätt år 2015 

   

69 

i. Litteraturförteckning 

Autodesk, 2015a. Autodesk. [Online]  

Available at: http://www.autodesk.com/products/autodesk-autocad/overview 

Autodesk, 2015. Autodesk. [Online]  

Available at: http://www.autodesk.com/products/autodesk-revit-family/overview 

Autodesk, 2015b. Autodesk. [Online]  

Available at: http://www.autodesk.com/products/autodesk-navisworks-family/overview 

Bernstein, H. M., 2012. The Business VAlue of BIM in North America: Multi-Year Trend 

Analysis nad User Ratings, Bedford: McGraw-Hill Construction. 

Brohn, C.-E. & Brohn Landou, H., 2010. BIM ByggnadsInformationsModeller för 

byggmästare. Stockholm: Svenska byggbranschens utvecklingfond. 

Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R. & Liston, K., 2008. BIM Handbook, A Guide to 

Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and 

Contractors. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

Granroth, M., 2011. BIM - BygnadsInformationsModellering. Stockholm: KTH. 

Hooper, M., 2012. BIM Anatomy - An investigation into implementation prerequisites. 

Lund: Lund University. 

Humbolt.Uni, 2015. Humbolt State University. [Online]  

Available at: http://www2.humboldt.edu/its/node/1633 

Jones, S. A., Gudgel, J. E., Gilmore, D. S. & Buckley, B., 2008. SmartMarket Report - 

Buliding Information Modeling - Transforming Design and Construction to Achieve 

Greater Industry Productivity, New York: McGrew-Hill Construction. 

Jongeling, R., 2008. BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt, En jämförelse mellan 

dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM, Stockholm: 

Luleå tekniska universitet, Instutionen för samhällsbyggnad, Avdelningen för 

Byggproduktion. 

Magne Holme, I. & Krohn Solvang, B., 1997. Kvalitativt inriktad samhällsforskning. 

Lund: Studentlitteratur. 

Merriam, S. B., 2010. Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

NCC, 2015. NCC. [Online]  

Available at: www.ncc.se 

[Accessed 16 april 2015]. 



BIM – ett värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt arbetssätt år 2015 

   

70 

Patel, R. & Davidson, B., 2011. Forskningsmetodikensgrunder. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

Solibri, 2015. Solibri. [Online]  

Available at: http://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/#system-

requirements 

[Accessed april 2015]. 

Stukát, S., 2012. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Söderberg, J., 2011. Att upphandla byggprojekt. Lund: Studentlitteratur AB. 

Wallén, G., 1996. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Yin, R. K., 2006. Fallstudier - Design och genomförande. Malmö: Liber. 

  



BIM – ett värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt arbetssätt år 2015 

   

71 

ii. Tabellförteckning 

TABELL 1 - UPPSKATTADE SIFFROR AV TIDS- OCH KVALITETSÄNDRING MELLAN BIM-MODELLER 

OCH 2D-CAD FÖR PRODUCERAT UNDERLAG (JONGELING, 2008). --------------------------------- 29 
TABELL 2 - SAMMANSTÄLLNING AV RESPONDENTERNAS UTTALANDE GÄLLANDE 

TIDSBESPARINGAR OCH KVALITETSÄNDRINGAR -------------------------------------------------------- 57 
TABELL 3 - SAMMANSTÄLLNING ÖVER RESPONDENTERNAS UPPFATTNING ANGÅENDE ÖKAD 

SÄKERHET VID MÄNGDAVTAGNING OCH ANVÄNDNING AV MODELLER. --------------------------- 58 
TABELL 4 - BERÄKNINGAR FÖR ÄNDRING AV ARBETSTID BASERAT PÅ SVAR FRÅN 

RESPONDENTERNA OCH DESS PÅFÖLJANDE KOSTNADSSKILLNADER. ------------------------------ 59 
TABELL 5 - BERÄKNING AV ERFARENHETER SAMT ANTAGANDEN ANGÅENDE RESPONDENTER OCH 

DERAS ARBETSGRUPPER. -------------------------------------------------------------------------------------- 74 
 

file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268259
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268259
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268261
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268261
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268262
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268262
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268263
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268263


BIM – ett värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt arbetssätt år 2015 

   

72 

iii. Figurförteckning 

FIGUR 1 – METODVAL, INSPIRERAT AV ”SAUNDERS FORSKNINGSLÖK”. ---------------------------------- 15 
FIGUR 2 - SCHEMATISK BILD ÖVER STUDIENS GENOMFÖRANDE OCH ARBETSGÅNG. ------------------- 22 
FIGUR 3 - SCHEMATISK BILD ÖVER PÅVERKAN PÅ KOSTNADER/INTÄKTER OCH 

RESURSFÖRBRUKNINGAR. ------------------------------------------------------------------------------------- 24 
FIGUR 4 - SCHEMATISK BILD ÖVER UPPSKATTANDET AV ARBETSBELASTNINGEN FÖR BIM-

VERKTYGS RESPEKTIVE 2D-CAD-VERKTYGS PROJEKTERING (AFTER JONGELING, 2008) ---- 25 
FIGUR 5 - UTSTRÄCKNING AV ANVÄNDANDET AV BIM I OLIKA MOMENT. BASERAT PÅ EN 

AMERIKANSK SMARTMARKET RAPPORT (JONES, ET AL., 2008).------------------------------------- 26 
FIGUR 6 - SAMMANSTÄLLNING ENLIGT SMARTMARKET REPORT ANGÅENDE VÄRDESKAPANDE AV 

BIM FÖR ARBETSMOMENT (JONES, ET AL., 2008). ------------------------------------------------------ 27 
FIGUR 7 - TEORETISKA BESPARINGAR VID MÄNGDAVTAGNINGAR (JONES, ET AL., 2008) 

(JONGELING, 2008) (BROHN & BROHN LANDOU, 2010). ---------------------------------------------- 30 
FIGUR 8 - SCHEMATISK BILD ÖVER VDC I JÄMFÖRELSE MED 3D-MODELLER OCH BIM (NCC, 2015)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 
FIGUR 9 - FÖRKLARANDE BILD ÖVER VDC-NIVÅERNA (NCC, 2015). ------------------------------------- 34 
FIGUR 10 - RESPONDENTERNAS ÅLDER JÄMFÖRT MED DERAS ERFARENHETER INOM SITT OMRÅDE 

SAMT BIM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 
FIGUR 11 - "TOTAL ERFARENHETSPOÄNG INOM BIM" FÖR RESPEKTIVE RESPONDENT OCH DESS 

ARBETSGRUPP. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 
FIGUR 12 - GENOMSNITTLIGA ”ERFARENHETSPOÄNG INOM BIM” FÖR RESPEKTIVE AKTÖR. ------- 53 
FIGUR 13 - SCHEMATISK BILD ÖVER FÖRFATTARENS UPPFATTNING AV ANVÄNDANDET AV BIM I 

DAGSLÄGET ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64 
 

  

file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268264
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268265
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268266
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268266
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268267
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268267
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268268
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268268
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268269
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268269
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268270
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268270
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268271
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268271
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268272
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268273
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268273
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268274
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268274
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268275
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268276
file://fs-n.net.lth.se/home/nod09hse/Windows/Desktop/Henric%20Selméus%20-%20Examensarbete%20-%20Reviderat2.docx%23_Toc421268276


BIM – ett värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt arbetssätt år 2015 

   

73 

Appendix 

Här visas de sammanställningarna för uträkningar som gjorts samt transkriberade 

intervjuer och observationssammanställningar. 

Tids- och kostnadsberäkningar 

Nedan visas tabellerna som använts vid beräkningar och antaganden angående 

erfarenheter för respondenterna och inom arbetsgrupperna. 
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Transkriberade Intervjuer och observationer 

Anbud1 

Så hur länge har du arbetat med Anbud? 

Anbud har jag arbetat med i ett flertal år 5 -6 år. Uppdelat i ett flertal perioder. 

Hur mycket av dem har du varit arbete med BIM? 

Jag har inte arbetat med anbud själv. Alltså jag har inte räknat. Utan det har varit i någon 

form av samordning, kalkylchefs roll. Jag har inte suttit och gjort anbud och kalkylarbete 

själv. Men jag har haft en grupp som gjort det. Men det innebär att jag inte har rattat 

modeller själv. 

Om man då kollar anbudsgruppen som sitter här. Hur ligger snitt erfarenheten på 

anbud med hänsyn till beräkning? 

Erfarenheten med att jobba med anbud är alltifrån 2-3 år till 15-20. Och Bim i anbud är 

det egentligen ingen som har någon regelbunden erfarenhet. Utan det är enstaka projekt 

per person på något sätt. Det är verkligen på pionjärsnivå. 

Den här undersökningen går då in på mängdavtagning för väggar, fönster och 

dörrar. Hur och på vilket sätt genomförs mängdningen angående dessa. Alltså då 

allt inklusive övriga värden som t.ex. dB-värden osv.  

Jag kan säga att i de flesta fall, om vi nu kollar på anbud kalkylering och totalentreprenad. 

Så finns det väldigt lite information. Men det handlar om på något sätt när det handlar om 

ljud, brand att det inte finns information om storleken om fönster. Vi har oftast en fasad, 

vy eller liknande att utgå inifrån. Sen finns det CAD kanske ett ljud PM från en utredning 

som säger att fönster på en viss fasad skall hålla en viss ljudklass. Men sen är det 

anbudsingenjörer som sitter och sammanställer hur många fönster det blir av olika fönster 

med olika klasser. Och det är trad. Sätt väldigt mycket med färgpennor och Excell ark.  

När man då har gjort de här mängdavtagningarna och framställningarna vilka 

väggar som skall användas och vilkas som skall användas i MAP och beräknas med 

dem. Hur för ni sedan vidare samt säkerställer dessa mängder. 

Det är lite skillnad på fönster dörrar och väggar. 

Fönster och dörrar vill vi gärna ha offerter på. Och de Excell sammanställningarna som 

vi gjort. eller Om de nu är handskrivna eller om de är. Vi gör egentligen en mindre fönster- 

och dörrsammanställning förr att samla ihop per littera eller andra krav. T.ex. solskydd. 

Den använder vi dels för att se hur många fönster som skall monteras samt för att fråga 

leverantörerna vad dessa kostar. Väggarna är det lite annorlunda. Det är egentligen 

underlag för egen prissättning. Vi frågar inte leverantörer för pris per gipsskiva. Vad det 

gäller vägg vill vi ha ut yta. 
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Så man sparar ner hur mycket yta man vill ha. Eller mängdar ut med skalstock? 

Alternativt så här mycket innerväggar av en viss typ. 

Som sagt har man oftast suttit på en planritning och sätt ut vilka väggar som har vilka 

ljudkrav. Sen där efter så mäter man med skalstock eller möjligen i ”geometric” som 

egentligen är en digitallinjal som mäter i PDF filer. Så det är egentligen samma sak som 

linjal på papper, men man gör det digitalt. Intelligensmässigt är det inte mer. Man mäter 

på skalstock på en ritning. 

Om man då hypotetiskt då med att ta fram, färglägga ritningar. Hur mycket skulle 

krävas för att göra motsvarande jobb i modeller. Rent tidskrävande. 

Egentligen skulle det vara samma sak. Man har ju modellen här. Man har alla väggar. 

Markerade i modellen. Det får man ju förutsätta. Då kanske de inte är upplittererade. Lika 

bra som att sitta på papper. Kan man då välja ut de väggar som är lägenhetsskiljande och 

ge dem en viss egenskap för dem. Och sen få ut hur mycket väggar av den sorten man och 

då tolka över det till en vägg typ. Så det finns ju inga hinder för att göra det utan hindret 

som jag ser det, och anledningen till att vi inte gör det är två. Först är det ju att vi inte har 

en modell att börja med. Vi får inte tillgång till modellerna från arkitekterna. Internt skulle 

man kanske kunna få det. Men då är de av rätt låg kvalitet. I våra tidiga skeden.  

Om man skulle sitta och göra det arbetet själv skulle det krävas utbildning för att 

kunna göra modellerna själv. 

Dels är det nytt kunnande. De är inte kunniga i att modellera. Även om man har en grund 

modell skall man ge väggarna egenskaper. Och då måste man kunna modellera. Det är det 

många som inte kan i gänget. Det är förhållandevis lätt löst, om man bestämmer sig för 

att göra det. Det är bara en utbildningsfråga. Då skulle man i och för sig kunna göra. Oftast 

är grundmaterialet inte på en nivå så att vi bedömer det rimligt samt att vi gör det fortare 

med färgpenna och skalstock.  

När ni sen får fram informationen och man får projektet. Då kommer det in andra 

grupper som skall jobba med det som ni har lagt bud på. Hur vidarebefordrar 

information och hur anbudsgänget har tänkt eller anbudingenjören. 

Vi har byggstartmöte som är överlämnandet närt man skall påbörja projektet. När 

anbudorganisationen och lämnar över till projektorganisationen. I det mötet är det tänkt, 

fungerar olika bra, att man skall ha en dialog över hur man skall driva projektet. Har man 

då suttit och ritat med färgpennor då ska man visa att så här tänkte vi gällande t.ex. 

innerväggar. Det här är den analys som vi gjort. 

Då tar man med arkitekterna och konstruktörerna om man nu behöver in de på 

nytt.  

Det sker i ett senare skede. Byggstart mötet är ett internt möte där man visar att det är det 

här materialet vi har haft. Så här och vi tänkt. Och så här har vi räknat. Men den här typen 

av mellanmaterial som vi tar fram. T.ex. Excell uppställningarna. Där här kom vi fram 

till. Efter vi lagt ihop handlingarna. Gällande fönster och liknande objekt. Detta är sedan 

något som projekteringsledaren och hela projektet kan ha med sig för att styra hur man 

sen gör väggval och fönsterval. 
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Ligger då dessa dokument i projektportalen där de skannas in eller lämnas de över 

i fysiskform? 

Dokumentstyrningen sker i tre olika former. Där pappersform förekommer absolut. 

Projektportalen kan också finnas. Vi börjar bli bättre på att ha den där. Sen finns det även 

på den gemensamma disken, G-disken. Jag kan tycka att allt som vi lägger på G-disken 

kan vi även lägga på projektportalen.  

Om man får ihop ett gäng som är väldigt duktiga på att jobba via BIM och VDC och 

hur man använder det. Hur mycket skulle man då hypotetiskt kunna tjäna i in house 

projekt? Om det t.ex. blir ändringar eller inte. Vad skulle man kunna tjäna på att 

ha modeller som man själv sitter och har. Om det nu ändå går ganska smärtfritt om 

man nu mängdar via skalstock. 

Jag tror inte där finns mycket tid att spara vad gäller det. Det är inte där som man lägger 

mycket tid. Förhållandevis läggs mycket mer tid i anbudsskedet på att kontakta och hur 

man vill bygga det. Systemval samt dialoger med leverantörer. Det blir ungefär det samma 

oavsett hur man tar fram materialet. Om det är via färglagda fasadritningar. Eller 

sammanställningar i modeller. Ringa och tjata det är i stort sätt samma jobb. 

Pengaskillnaden är att få det som en medvetenhet och kunskap som är det som 

kommer kosta? 

Ja det kan man säga. Samt hård och mjukvara. Samtidigt är det på en medarbetares 

årskostnad är det på marginalen. Det blir för det första en kvalitetssäkring och man 

minskar risken med att tappabort sig. Det blir en mer exakt mätning med modeller då det 

trots allt blir. Anbud som sagt är inte där som vi går bort oss i projekt. Det är inte där vi 

vinner och förlorar. Det är i själva tolkningen av A-ritningar med ljud-, brand-, och alla 

andra dokument. När man sen sammanställer de mängderna det är då själva kunnandet att 

läsa handlingar. Det är där man vinner eller förlorar. Om man sen dokumenterar det i 

papper eller i modell det är inte där som framgångsfaktorn är.  

Men det kan vara en framgångsfaktor med att mängda digitalt är att göra yrket 

anbudsingenjör attraktivare. Det inte speciellt 2015 och bli välkomnad med miniräknare 

och skalstock. Jag tycker det är en viktig parameter i sammanhanget. Det handlar också 

om att det här jobbet skall göras av kvalificerad personal. Vi behöver kompetenta 

anbudsingenjörer för att attrahera det måste ju även jobbet vara attraktivt. Och då är 

kanske verktygen som man jobbar med en del som gör det attraktivt. Det är inte hela 

lösningen men jag tror det har en större inverkan än själva effektivitets diskussion. 

Men om man då tänker attraktivare om man tänker då en ritning jämfört med en 

modell. Om man då sitter själv med ett projekt som anbudsingenjör och vill ha hjälp 

av en annan. Hade det varit lättare att ha en modell och visa hur man har tänkt? 

Och visa upp enligt vad det står enligt kravlistor. Vilket man även ser med 

färgpennor.  

Visst i en modell borde det vara lättare att visa hur man själv tänker och vem som göra 

vad osv. när man är fler i anbudsprojekt är inte det heller några problem. Då är det någon 
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som räknar stomme och någon som räknar, delar upp det byggdelsmässigt och så har man 

koll på gränssnittet. 

Om man kollar produktionskalkylerna, hur mycket ändrats sig kalkylerna. 

Det blir oftast stora skillnader. Framför allt i detaljeringsgraden. Det som vi använder i 

anbudsfasen som är schabloner. När man nu räknar väggtypen använder vi ofta oss av en 

vägtyp som täcker det mesta. När man sen kommer ner till produktionskalkylen som 

baseras på ett annat underlag. Då har man men högre detaljeringsgrad. Det jobbet som vi 

gör snabbt med en färgpenna har de gjort i en modell. Sen händer det också, vilket inte är 

omöjligt. Att det blir ett nytt projekt. Men då är det i stort sätt ett nytt 

anbudskalkyleringsskede som påbörjas, som är mer specificerad. 

Det man skulle säga angående anbud är att om man väljer att använda sig av 

mängdningsavtagandet via modeller är det ingen större vinst. 

Under förutsättningar att man har tillgång till modellen så. När vi får PDF-filer där man 

ser att de har använt modeller för att ta fram förfrågningsunderlag samtidigt som vi ser att 

detta är ett attraktivt projekt för oss så. Då vi försöka jobba in modeller och det är inte 

ovanligt att anbudsledaren tar kontakt med beställaren och ber om att få ta del av modellen 

vilket man ibland får. Men det tar ofta ett tag. Då de behöver fundera en stund. Och har 

vi då redan tappat en vecka till innan vi har tag i modellen är det inte värdeskapande. Men 

det är bara en process fråga, då denna redan fanns innan vi fick ta del av ritningarna. Men 

där vi sitter går det åt mycket energi för att jaga ifatt en modell. Så att när vi har tag i den 

hade vi likagärna kunnat mäta upp mängderna på papper. 

Alternativt ritat upp modellen själv enligt ritningarna. För att ta ut det som man 

själv vill ta ut ur en modell. 

Det är det andra sättet. Att bara ta PDF och lyfta upp den. Det skulle man också kunna 

göra. Men där är vi ännu längre ifrån. Att kunna plocka och mäta upp i en färdig ritad 

modell tror inte jag vi är jättelångt ifrån. Men att modellera hela huset från en platt ritning 

är en ganska lång resa, kompetensmässigt. 

Så det är där det ligger. Kompetensen? Som egentligen inte behövs för samma 

tidsaspekt under anbudsförfarandet. 

Lite så är det. Man kan göra de analogt eller digitalt. Det blir på ett ungefär samma resultat. 

Och vi kan det ena sättet och inte det andra. Både då vad gäller personlig kompetens samt 

hård och mjukvara. Skall vi få rätt på det här kan det inte vara rätt att man först sitter på 

ett arkitektkontor och modellerar. Trycker ut platta 2D-CAD som vi sedan skall modellera 

ifrån. Det är inte processmässig optimering. Jag håller lite emot, eller jag tycker inte, att 

vi skall hålla på att modellera vi skall inte göra om det jobbet som redan gjort en gång.  

Sen finns det ju andra aspekter av det. Får man ett taskigt förfrågningsunderlag. Och 

modellerar upp det så kan det vara ett rätt snyggt försäljningsmaterial. Man går till den 

här kunden och frågar om det är så här du menar. Och visar upp vyer från en arbetsmodell. 

Då framstår ju vi som ganska proffsiga. Det är en uppsida man kan hitta i modelleringen 

i anbudsskedet. Ofta modellerar vi upp stommar det är det mest kluriga och 

kostnadsdrivande. 
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Jag tänkte på det här med fönster och dörrar. Det är en relativspecifik siffra. En 

kvadratmeter vägg hit och dit spelar ingen större roll. Däremot fönster och dörrar, 

10 tal fel per hus. Så drabbar det anbudets avsevärt. Och om man kan säkerställa 

dessa mängder kanske man kan se en vinst.  

Mycket som av det arbetet som vi gör i anbudsskedet är i grund och botten att påbörja 

projekteringen. Hade vi gjort det i modell på något sätt om vi hade fått en mindre 

genomarbetad modell från arkitekterna är ändå det vi gör, tankearbetet för att höja 

detaljeringsgraden i modellen. Det är ju ett jobb som skall göras. Men det är ett merjobb 

i det skedet. Det är lite därför vi arbetar mer med de anbud som vi tror vi får. För att se 

om det är relevant för oss att försöka genomföra detta. Och då kan vi göra modeller. Det 

viktiga är att vi lägger ner tillräckligt med jobb för att veta att vi gör rätt beslut. Det är 

risken med att säga att det är ett jobb som ändå skall göras. Men man vet inte om det skall 

göras i just det projektet.  

Så det skall vara projekt som man har bestämt redan sedan tidigare att det skall 

vara gjort på ett visst sätt. Då skall ju det genomsyra hela processen så att det 

verkligen gör det, från Anbud. Annars görs modellen för sent? 

Man kan säga att det behöver bygga på, om man nu talar om interna projekt. Att vi på 

NCC som helhet blir bra kravställare på att handla upp arkitekter på rätt ställe. Vi kan se 

att det är fel i modellerna vi får men vi kan inte riktigt se vart felet sitter och vad det är 

som vi vill ha. Vi kan berätta vad som inte är bra nog, men vi kan inte berätta vad som är 

tillräckligt bra. Vi är inte tillräckligt tajta mellan VDC och Kalkyl. De som kan VDC kan 

inte kalkyl och de som kan kalkyl kan inte VDC. I och med att man inte förstår varandra 

förstår man inte varandras behov och då kuggar man inte helt i.  

Det är kanske det som behövs där i tidigt skede. Förståelse mellan A, VDC, och 

Kalkyl? 

Ja. 

Jag har inte fler frågor. Det är om du har något att tillägga vad gäller modellering 

eller annat? 

En sak som jag kan tycka att vi missat i diskussionen här i dag är verktyg. Det är 

någonstans detaljer. När jag slutade på NCC för några år sedan då hade vi precis kört vårt 

första fullt ut anbud med mängder från modeller, Handbollsarenan i Kristianstad.  Då var 

det väldigt tydligt hur processen skulle se ut.  Det var modeller i ett antal olika 

modellerings verktyg som sen skulle överföras till MAP via iLink. Det var så NCC skulle 

arbete. Sen ställer detta krav på modellen så att iLink skall förstå det.  

Det fanns alltså en standardisering för hur ni ville ha det? 

Ja, det var en väldigt liten del av projektet som berördes av modellen. Men det fanns ju 

fortfarande de som ritade med penna. Men när vi skulle tillämpa det så visste vi i alla fall 

att det här är idén. Nu känner jag i alla fall litegrann att verktygen är uppe och snurrar i 

luften, vi använder för många program för att man ska få en helhet. Dels är jag inte kunnig 

i det, men man vet inte riktigt vad man skall bli bra på. Om vi nu skall lära oss det. vad är 

det jag skall lära mig, vilket system? Där har vi inte riktigt en linje längre som vi hade 
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med iLink. Om nu inte iLink fungerade, berätta då vilket program man skall använda. Där 

behöver vi bli tydligare. Framförallt i sättet vi gör det på. VDC kontra Kalkyl. Vi behöver 

en process som säger att så här skall modellen se ut för att kopplas till detta verktyg. Och 

på så sätt kan man lättare arbeta med det. Den tydligheten fattas mig lite nu. Om man nu 

kollar på Kristanstadsprojektet så fick vi det till att fungera och detta var en sex, sju eller 

åtta år sedan och vi har inte kommit längre. Någonstans står vi och stampar, även om vi 

kunde redan då. Det handlar om det att få ut det brett. Sen var då Kalkyl och 

mängdavtagning fokus hos VDC som senare har gått över till att vara kollisionsrapporter 

och tester. Nu pratar man om planering och annan tillämpning av VDC. Men man har 

tappat mängdavtagning och kalkyl delen. Koppling till kalkyl skulle vara tydligare då och 

vi som inte är i framkant har svårt att se när det inte finns någon tydlighet hur. Då blir det 

som att vi kör bara på som vi brukar. Vardagen rullar på något sätt. Jag har haft som idé 

att utbilda hela anbudsgruppen så att de skall lära sig. Men som sagt vilken kurs skall jag 

skicka dem till? 

NCC vill ju vara ledande och är på många sätt men jag tror att man har tappat kalkyl. 

Anbud2 

Vi är bara i uppstarten, så det har blivit lite stiltje. VDC-koordinatorn har dock kommit 

jättelångt.  

Hur länge har du jobbat med anbud? 

7 år 

Hur mycket har du jobbat med BIM 

Senaste året ungefär 

Om man kollar anbudsgruppen då? 

Fram till och med i oktober körde vi alla nyproduktionsanbud i 3D. och deras erfarenhet 

är ca 1-2 år. 

Hur jobbar ni dagligen med mängdavtagandet? 

När det fungerade som bäst här uppe då gjorde vi en fullskalig modell och plockade ut 

mängderna från. Sen skickade vi det som förfrågningsunderlag till offerter från UE. Och 

då gjorde vi modellerna själv.  

Hur lång tid skulle det ta att göra en modell med mängdavtagning jämfört med att 

traditionellt göra mängdavtagningar? 

Jag tror att man gör modellen på 75 % av tiden jämför med traditionellt. Just nu är vi i 

uppstartsfasen så i dagsläget tror jag att det går 75 % av tiden, snabbare att göra modellen 

och ta ut mängder därifrån.  

I modellen lägger ni in då information angående dörrar, fönster och väggar. 
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Ja, vi döper t.ex. dörrarna och plockar sedan ut mängderna. Och informationen om 

dörrarna är då inlagt. Objekten gör vi innan och sen kan vi exportera ut dem i rätt mängder.  

Mängderna skickas då ut till underentreprenörerna som ett förfrågningsunderlag. 

Har ni då sätt någon skillnad på offerterna. Har de blivit bättre? 

Det har vi inte gjort. Däremot är det lättare för oss att göra en offertutvärdering för vi vet 

att alla går på samma underlag. Några har annars ofta med sig för många eller har missa 

en del, eller tänkt fel. Det kan slå väldigt mycket. Det gör det inte när vi går på våra 

mängder. Då ligger dem väldigt nära varandra och man får en bättre sanningsenlighet i 

offerterna. Slår det för mycket, så har de inte använt våra mängder eller så har de gjort 

något annat fel. Då kan man säkerställa offerten mycket bättre. Men visst kan vi också 

missa i modellen. 

Hur säkerställer ni modellen då? 

Det är du det att vi, just när det gäller ytor. Att när vi kör det via Solibri, ett 

beräkningsprogram, och gör en avvikelsekontroll. Via de båda beräkningarna gör man 

sedan en avvikelserapport per littera. Avvikelserapporten visar då vilka mängder som inte 

stämmer överens. 

Informationen, modellen alltså skickas den vidare sen i projektet? 

Jag vet inte det. Vi har haft modellen som underlag när vi tittat på det. Det vet jag, men 

om det sen köps en arkitekt eller en konstruktör har vi i våra avtal att de skall göra en 

modell. Så jag tror inte vår förs vidare utan den används enbart för anbudprojektet. Tanken 

är längre fram att man ska få modellen redan i anbudsskedet och kan ta ut mängder. Bara 

genom att man sätten namn på dörrar och fönster. Men det har inte kommit så långt ännu 

men det är påväg. 

Har ni haft något in house projekt?  

Nä det har vi inte. Det är dit vi strävar för då kan man få modellen direkt från arkitekten. 

Vi har försökt med beställarna men de är inte sugna på att ge ut dessa. Vi vet inte varför, 

och det kan vara för att de inte vill stå för dem. Får vi bara fatt på dwg. Filerna är det 

ganska snabbt gjort att göra en anbudsmodell. Det går lika snabbt att göra arbete till en 

2D som att göra en modell från A. Så det borde inte vara några problem. Men många 

gånger vill de inte lämna ut dwg. filerna. 

Hur ser omkostnaderna ut för er för att göra modeller? 

Det blir en engångskostnad som vi har tagit. Men däremot så tror jag det lönar sig i 

längden. Jag tror det är en kostnad man tjänar in ganska snabbt. Bara på att säkerställa att 

man inte missat något. Man ser det på ett bättre sätt med modeller jämfört med papper 

och penna. När man väl kommit in i det och kör det i alla nyproduktionsprojekt så tror jag 

det kommer gå mycket snabbare. 

Men ni anser att det är 75 % av tiden ni lägger ner på mängdandet jämfört med 

traditionellt? 
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Ja, i fall man nu kan det. Men om man är nybörjare tar det lite längre tid. Då kanske det 

tar 25 % längre att göra själva modellen. Men däremot det andra arbetet är precis samma. 

Och man kan tjäna på offertutvärderingen som är en ganska stor process i 

anbudsprocessen. 

Är det någon annan nytta som du ser att ni har fått ut från att ni börjat jobba med 

VDC? 

Ja att man kan dra ännu mer nytta av det in inköp. Där man kan plocka ut det etapper och 

stycka ut modellen i hur inköp vill göra sina inköp. Och då få bättre pris, där har vi sätt 

stora vinningar på det. Att man kan diskutera genom alla ritningar på ett effektivare sätt 

än traditionellt. Och hur man har tänkt. 

Gör ni det i dagsläget? 

Ja, även ut mot kund. Där visar vi modellen, att det är såhär som vi har tänkt. Så ser dem 

det på ett helt annat sätt. Alla kan inte se en byggnad framför sig ur en 2D ritning. Jag tror 

vi har en stor fördel i försäljningssyfte. 

Under nyproduktionen, kommer det ofta in ändringar från arkitekter då? 

Ja det gör det ju. Där ser vi också en stor fördel där vi snabbt kan se vad som skall plockas 

bort och vad som skall in. Även i en del projekt kan vi se att arkitekterna har gjort fel på 

sina ritningar och att tak kanske inte hamnar på rätt ställe när man granskar ritningarna. 

Då stämmer inte modellen överens med ritningen.  

 

Jag ser ju bara fördelar med att använda sig av VDC, dessutom blir det en spetskompetens 

från specialistenheten och kalkylenheten.  Kan man koppla sen rumsbeskrivningen till 

modellen på ett lättare sätt ser jag att vinsten blir mycket högre. Då hade 

mängdavtagningarna till förfrågningsunderlaget för offert bättre. Om man då kan plocka 

ut areor för rum med en viss matta tillexempel. Man ser många fördelar med det. 

Hur lång tid brukar det ta att göra en mängd avtagning på ett större projekt? 

Traditionellt jämfört med modell. 

Det är väldigt svårt att säga. Det beror lite på från projekt till projekt. Är det många rum 

som upprepas går det traditionella ganska snabbt. Men det gör även modelleringen. Är det 

många olika rum tar det liknande tid.  

Ett anbud tar normalt sätt fyra veckor att göra. Där mängdandet tar ungefär 1.5 vecka. 

Och gör man modellerna kan man komma ner till en vecka. Gör man objektlistor så går 

det ganska snabbt att göra anbudsmodeller. Om man har standarddörrar inlagda i 

programmet är det bara att sätta in dem. Vilket gör att man får mer tid att lägga på att göra 

ett mer säkert anbud i övriga skeden. 

Kopplar ni modellen direkt till MAP? 

Vi exporterar det till Excell filer sen lägger vi in de olika typerna. Som man gör 

traditionellt. 
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 Observationer: 

De observationer som kunde göras var på anbud angående renoveringsprojekt. Dock fick 

jag ett uttalande angående se bilaga VDC-nytt nr. 3 2014. Angående arbete med 

anbudsmodeller till skola. 

Anbud3 

Hur stor erfarenhet av Anbud? 

2 månader, med 25 år inom området för anbud. Då som produktionschef. Så lång har varit 

med ett tag inom och i kontakt med anbud. Dock är jag inte så insatt den senaste tekniken. 

Det gör inget, har du jobbat något med det överhuvudtaget? 

Jag kan ta en modell och leta i den. Men jag kan inte arbeta med den. 

Du kan inte modellera men du kan använda den som visualisering hjälpmedel? 

Ja, jag kan inte göra mängd avtagningar. Men jag har sett de som kan göra det här. Vi kan 

då gå in i modellerna och ta ut mängder. Fönster också. Det beror såklart på hur den som 

gjort modellen arbetat. Vad finns det för information i bakgrunden? Vad är det för 

någonting? När teknik bygger en stomme till oss för att vi ska kunna få ut dimensioner på 

materialet. Så modellerar de och vi kan få ut mängder och storlekar från dem. I t.ex. x 

antal kilo armering som vi senare kan stoppa in i kalkylen. 

Modellerna får ni alltså från K eller A? 

Vi sitter inte själva och gör det i dag.  

Varför göra man inte det? 

Skall vi sitta och göra ett anbud har vi upp till tre veckor på oss att ta fram ett pris. 

Möjligen 5-6 v. Dessutom finns det ingenting som inte projekteras i BIM idag. Nästan 

allting gör det. Vi är påväg dit att vi kommer börja plocka mängder från modeller. Vi gör 

det delvis redan idag, med en backcheck för att se att de stämmer. Men vi är definitivt 

påväg dit.  

Om man kollar anbudsgruppen, i hur stor utsträckning jobbar ni med modeller? 

Hur mycket jobbar ni skallinjal? 

Skallinjal jobbar vi nästa ingenting. Vi mäter via skalprogram via datorer.  

Om man avgränsar det ännu mer och kollar ”in house” projekt.  Alltså från t.ex. 

boende. 

De projekterar inte annorlunda, utan de ritar också i modeller. Sen är det lite om man 

använder modellerna för att plocka mängder. Alla gör det inte utan många mäter i filerna, 

2D-CAD.  
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Ser man skillnad på anbudsutförandet på de som använder sig av modeller jämfört 

med de som använder sig av traditionell 2D-CAD mängdning? 

Jag kan inte svara på det idag. Det har hänt väldigt mycket senaste åren. Då jag inte varit 

aktiv inom kalkyl. Men jag kan säga som så att den största majoriteten är inte att vi hämtar 

mängderna i modeller. Som man kan göra med vissa saker. Utan vi använder rent digitalt 

och mäter. Inte på fysiska ritningar utan i dataprogram. 

När ni då mäter, hur kopplar ni annan information som är viktig för kalkylarbetet 

såsom ljudklass, brandklass osv. 

Ofta hänger det på den som gör modellen.  I den kan man lägga in all in information som 

behövs. Det beror helt på hur mycket man lägger in. Och arbetet som görs med det. 

Jag tittade på en igår. Där var inte inlagt specificerat vad som var vad. T.ex. 

aluminiumpartier eller träfönster var inte specificerat. Utan det får man då gå tillbaka och 

kolla vad som är vad. Får handlingar, såsom rambeskrivningar. Allt handlar om hur man 

lägger nivån på modellen. Man kan stoppa in och få ut väldigt mycket från dem. Jag är 

helt övertygad om att vi är påväg dit. Men vi är inte där idag att vi tar ut allt från en modell. 

Det gör vi inte. Utan det är både och.  

Det ligger lite i hur boende har gjort upphandlingen av A. 

Är det då något som man borde utveckla tillsammans Kalkyl och boende. Att 

komma överens om en standard? 

Kan man tycka. Om vi gör en kalkyl till boende så betalar de för arbetet. Ligger det pengar 

i att investera i en bättre modell är det klart att man skall lägga in mer info i den. 

Vid offertförfrågningsunderlagets utskick skickar ni då ut mängdförteckningar? 

Det varierar litegrann. Man kan göra det. Beroende på vad det är. Om det är fönster och 

dörrar kan det mycket väl vara så att anbudsingenjören har mängdat volymen på det och 

skickar med det. Får vi modellen finns det ingen uppställning. Som man ofta fick förr till 

ritningarna. Även stommar utomlands vill ha ett underlag från teknik alternativ så skickar 

vi mängder till dem. Så kan de sätta ett pris från det. 

Hur säkerställer ni mängderna som ni gjort? 

Att det är korrekt? Klart man kan göra. Om man sitter får man dubbelchecka. Vissa 

använder modellen för att plocka ut ytor alternativt fönster för det låter sig snabbt göras. 

Idag används det lite mer som backcheck mot det som vi har själv mängdat. Att ha det 

som säkerhet. Ju mer säkra vi känner oss med modellerna desto mer kommer vi att arbeta 

med det. Allt beror på detaljnivån man gör modellerna. Idag har vi svårt att ändra i 

modellerna, om man har ett annat bjälklag till exempel. 

Ska man ha en utbildad anbudingenjör som sitter med att ändra modeller då? 

Det tror jag inte. Skulle vi själva göra modeller för något så. Modellen finns ju, de som 

projekterar detta. Ofta bygger tekniken på en modell från stommen. Man är påväg men 

det är en bra väg kvar. Det är just tekniken. Vissa använder det mer och vissa använder 

det inte alls.  
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Hur ser vanan ut med att använda VDC/BIM på denna arbetsplats? 

Hyfsat bra nivå tycker jag ändå. Lite intresse handlar det om. Några är bättre än andra. 

Det är inte någon som inte kan alls. Det är ett verktyg precis MAP, man måste lära sig att 

nytta det.  

Jag ser inte det första steget i att vi ska kunna göra en modell. Utan det skall någon annan 

göra. Vi kan vara med och styra över att modellen blir på en nivå så att vi får max nytta 

av den. Om till exempel boende har ett projekt. För där räknar vi om det kanske både en 

två och tre gånger. Men inte att vi sitter och gör modellen det får A och K göra. Sen får 

vi använda det på bästa sättet. 

Vad ligger omkostnaderna på i dagsläget för att få det mer användbart för Anbud? 

Är det utbildning eller det är tid som skall läggas på modeller? 

En del är naturligtvis i utbildning. En del är att man måste låta ingenjören sitta med det i 

ett par projekt.  Så att man få känsla att man kan hantera det enkelt så att man blir trygg i 

att man kan göra det snabbare. Även om initialt det är snabbare med det gamla sättet.  

Att man göra några pilotprojekt där man riktigt satsar på VDC. 

Ja precis. Att man kanske mängdar som man alltid gjort. På skärmen, men att man ändå 

använder det som en backcheck. Det tar typ 2 timmar så har man plockat genom hela 

huset. Alla stora ytor för att se att man är rätt ute.  Ju längre tiden går kommer man säkert 

att vända på det och göra backcheck via traditionellt.  

Är modellen korrekt gjord skall det inte slå mellan metoderna.  

Så i dagsläget är det ingen vinning, för er del, att göra mängdning via VDC/BIM? 

Allting finns inte i modellen men mycket finns där, det handla mycket om att våga. Rent 

tidsmässigt kan vi tjäna på det om man kan se att den här modellen är så bra att vi kan 

plocka direkt från den. VI bara gör det, då tjänar vi tid. Jag tycker det är ett värdeskapande 

program för vi har ändå börjat använda det även om man inte använder det fullt ut kan 

man använda det delvis eller check. Det finns projekt där vi skall köra det fullt ut. MEN 

det är inte vardag idag.  Vi är påväg. 

Så man kan säga att i dagsläget är det ingen skillnad i kostnad även om man 

använder programmet eller ej? 

Sen är det bra för vissa att se hur man har tänkt att projektet skall se ut. Man vänder och 

vrider på modellen och ser vad det är som är på modellen. Precis som ci började använda 

det på arbetsplatsen. Som ett visualiseringsprogram.  

Jag ser en jättestor potential i VDC och att man kan komma överens om vad modellen 

skall innehålla för att man skall kunna utnyttja det tillfullo. 

 

Inköp 

Hur man ta mängder? 
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Man handlar helst med handlingarna då det är juridiska. Frågar man korrekt får man det. 

Man undviker gärna att ställa på mängdförteckningar. 

OBSERVATIONER: 

Försök till att sitta i modeller görs. Mer på ett lärandestadie, mängdning görs annars via 

PDF/DWG mätprogram. Sammanställs i Excellark. 

Arkitekt1 

Hur arbetar ni här på kontoret? 

Naturligtvis beror det på projekt. Men om man kollar på NCCs egna på projekt så ritar vi 

i stort sätt uteslutande Revitmodeller. Men kraven på dessa är inte mer än att vi får ut 

ritningar till bygghandlingar. Så vi bestämmer själv nivån. 

Undersökningen utgår från en angreppspunkt på Väggar, fönster och dörrar. Hur 

lägger ni in information angående dessa? 

Vi gör t.ex. dörrförteckningar utifrån objekten vi ritar. Så nivån är minst den nivån. 

Vilken information kopplar ni då till objekten? Är det dB-nivå och isolering mm? 

Ja det redovisas i objekten. I Väggar dörrar och fönster. Det vi levererar, normalt, sen är 

en ritning med en tabell över värden. Det är normalt så vi levererar. Men all den 

informationen finns i modellen. Så om beställaren vill använda den på annat sätt får han 

göra det. 

Så ni delar ut modellen? 

Vi delar ut information från modellen. Det är sällan vi lämnar ifrån oss modellen. 

Hur kommer det sig? 

Därför att, enligt ABK, är det vår och för att vi skall kunna ha den kvalitetskontrollen t.ex. 

på mängder. Krävs det nästan att man gör en export av den versionen som man 

kvalitetssäkrar. Beroende på modell så kan den vara uppdelad på olika sätt. Så den som 

skall exportera mängder vet inte hur den är uppbyggd och får då ut fel information. 

I detta så fall projekt som ni jobbat direkt med en entreprenör eller ni har jobbat 

med en beställare som senare gör en upphandling av entreprenörer? Om man då 

kollar in house projekt från NCC, PEAB och Skanska. 

Om man kollar projekt liknande dem är det annorlunda. Då skriver man avtal att 

originalmodellen är beställaren. Vi har gjort sådana projekt, bland annat med NCC. Och 

då har de inte frågat om modellen. Utan det de vill ha är mängdutdrag. 

Om de nu vill använda sig mer av modellerna. Vad skulle behövas till er, struktur 

och vilken information som de vill ha i modellerna? Eller vilken information från 

entreprenörerna skulle ni behöva för att göra modellerna bra? 
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Det handlar alltid om att göra en kravspecifikation som är tydlig. Jag har svårt att tänka 

mig att det finns något som är svårt att göra i en Revit-modell. Om man vet om det i 

början. Det svåra är att göra det i efterhand om man inte haft med det från början. Stora 

grejer är inga problem. Man börjar oftast med väldigt låg detalj nivå och bara ritar på.  

Sedan kvalificerar och strukturera man det. Det finns ju inga begränsningar för vad man 

kan göra med modellen. 

Om man då kollar begränsningar på ekonomi istället. Ökar kostnaderna för LOD 

på modellerna. Om man kör in house projekt. D.v.s. skall kunna göra 

mängdavtagningar och kollisionsrapporter. Vi vill kunna koppla till olika delar t.ex. 

K. Jämför med att bara ha ritningarna. Hur stor blir kostnadsskillnaderna? om man 

kollar projekt mellan 100 - 200 MILJONER SEK. 

Ja det vet jag inte. Men spontat är det inte där kostnaderna ligger. Det är inte så att vi gör 

en detaljprojektering i ett sådant projekt utan att lägga information på objekten. Det är så 

vi jobbar. Oavsett vilka krav vi har. Vi har krav från ”bygghandlingar 90” att göra 

ritningarna. Ska vi göra en dörrförteckning är det ända sättet att göra det för oss att lägga 

informationen på objekten och sedan exportera ut dessa i en tabell efter littera eller 

liknande. Det är så vi jobbar. Det som händer när man jobbar på det viset är att när andra 

delar projektorganisation får nytta av och kan använda den informationen vilket gör att 

det tar lite längre tid. Egentligen inte för oss att bygga modellen men plötsligt får man 

möjlighet att se saker mycket tidigare vilket ger att den här projekteringsprocessen blir 

lite mer omfattande. Och andra sidan har man sätt allting innan man börjar producera så 

man har mycket mer strömlinjeformad produktion för man har men ett bättre underlag till 

allting när man skall göra beslut. Är det så att man sitter och ritar som man gjorde förr 

och man sitter och räknar förhand. Gör en dörr och vägg förteckning där man skriver en 

massa saker som man inte vet stämmer överens med det man ritat. Detta stämmer aldrig 

när man sen börjar bygga. Och man ser att det saknas fem dörrar. Man har inte den 

kontrollen. Därför blir det mycket mer kostnader senare med det gamla sättet. 

Gör ni fortfarande 2D-CAD ritningar? Eller ni extraherar allt från modellerna? 

I normalfallet så gör vi allt i 3D och sen gör vi exporter i 2D till de som behöver det. Det 

förekommer fortfarande. Vi sitter med ett projekt som har kravet att det skall vara 2D-

ritningar enbart.  Men det är egentligen inte så vi jobbar och vi har ingen speciell prisbild 

för om det är 2D eller 3D. Utan det är så vi jobbar.  

Oftast gör vi inte projekt mot fastpris så vi sätter inte att vi får en andel av 

projektkostnaden. Så därför är det svår att mäta det. Vi säljer istället i timmar. Och då har 

det att göra med hur lång projekteringstid man har. Och jag skulle säga att 

projekteringstiden inte blir kortare. Det blir i och för sig inte mycket längre heller. Men 

den blir inte kortare. I traditionella projekt lägger man mer tid i slutet på att göra kontroller 

och samordning. Medan i en BIM projektering har man lite längre, större arbetsinsats i 

början då man skall bestämma hur allt skall se ut och sedan flackar ut mot slutet. Med 

mindre arbetsvolym mot slutet. Men jag skulle säga att den totala projekteringstiden är 

ungefär den samma men man lägger tiden vi olika tidpunkter. Det tar alltså minst lika lång 

tid. 
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Man kan och har även tid över till att kontrollera andra delar och simulera olika scenario. 

Vilket man inte kunnat innan. Man kan även göra energi användnings analyser av olika 

fasader osv. vilket man innan gjorde först när projektet var klart. 

När börjande ni använda BIM på kontoret? 

2009 började vi, så 6 års erfarenhet. 2010 fick vi fyra stycken stora projekt. Där vi sa att 

tre av dem skulle vi köra Revit, BIM 3D fullt ut. 

Såg ni en effektivitetsändring vad gäller framtagande av ritningar och 

bygghandlingar? 

Ja det tror jag. Magkänslan säger att det var lika stressig och lika tungt. Men tittar man 

efteråt så kanske vi ser att det var kanske hälften så många personer som höll på med det. 

Det var ganska få som satt och jobba på det. Så antalet timmar var säkert mindre än om 

det hade varit traditionellt.  

Så rent hypotetiskt. Säg att man hade en grupp som 2D-CADat ett projekt och en 

grupp som Revit modellerat detsamma. Då hade Revit modellen varit billigare? 

Ja, vi hade gjort det på samma tid men med färre personer. Och med större säkerhet och 

bättre resultat. 

Hade ni då lämnat samma pris på 2D-CADen som på Modellen? På grund av 

kompetensen. 

Vi lämnar timpris, och har ingen speciell prislista för olika modeller. Normalt tar vi per 

timme och kategorier för handläggande och arkitekter. Så det är svårt att säga om det är 

dyrare för en kund att köpa en Revit modell istället för ritningar. Troligtvis inte. Inte i det 

stora hela. 

Hur länge har du jobbat inom Arkitektur området? 

Jag har jobbat på arkitektkontor nästan oavbrutet sedan 1986. 29 år.  

Då har du stor erfarenhet av både 2D-Cad och modellerande. Kanske även redan 

innan 2D-cad? 

Javisst. Det var lite av samma skifte i början på 90-talet när CAD kom. Och då tog man 

faktiskt extra betalt om det skulle CAD projekteras. Man fick extra arvorden. Det är en 

liknande övergång nu. Då började man med både CAD och handritade precis som man i 

dag kör både CAD och modeller.  

Filformat som levereras från er är? 

IFC och DWG. 

När ni kör sista projekteringen hur ser samarbetet ut mellan A och K samt andra 

projekteringar. Vad ligger kostnaden för er då? 

Förutsatt att alla jobbar i 3D då länkar vi in K modellen så snabbt vi kan. Och genom detta 

ser vi skillnaderna snabbt och ändrar det.  

Hur är då jobbet i skillnad mellan traditionellt och modeller?  
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I modeller kan man flytta det objektet som är fel och sedan exportera ut nya ritningar. 

Medan traditionellt måste man gå genom varje vy och rita om dessa. Det är framför allt 

där man kan se, kvalitetsmässigt, att det blir bra. Och man kan göra en ny kontroll. Så 

gjorde man inte förr. Oftast var det så att inte ritat övergångar och smådetaljer för än huset 

börjat byggs. 

Något annat som du har tänkt på vad det gäller 2D vs. BIM. Eller A mot 

entreprenörer? 

Jag tror att man skulle kunna dra större nytta av A under hela projektet. Kunskapen från 

de som byggt modellen. Jag tror att man riskerar att missa en hel del som man skulle fått 

med sig om man anlitar arkitekten hela vägen. Även i produktionsskedet. Att man har koll 

på att man inte missar sådant man inte hunnit ta ställning till än. Ofta börjar man bygga 

innan hela projekteringen är klar och jag tänker på sådana saker att energin fungerar i 

efterhand. Detta mäts först vi färdig byggnad. Allt skall vara tillgängligt enligt 

byggnadsnämndenskrav. Även om man bestämmer sig när man får nya hyresgäster att 

man skall flytta på en trappa. Gör man det utan att ha alla aspekter med sig kan det hända 

att man inte kan klara slutbesiktningen och sådana saker.  

Så att man har med A som en externkonsult genom hela bygget för att titta genom 

att allt följ? 

Ja men så att man ändå får vara med och att man fortfarande har kontrollen. 

OBSERVATIONER 

Inga gjorda 

Arkitekt2 

Hur stor erfarenhet har du av att jobba med BIM  

Jag är Byggnadsingenjör, och har jobbat sedan 2011, 4 år. Jag har jobbat i stora delar med 

BIM hela tiden. Kanske framförallt Revit. Men någon form av BIM under hela tiden jag 

har jobbat. 

Om man kollar på kontoret, i vilken utsträckning kör ni med BIM? 

Vi har lite av en ny grupp sedan i somras. Den nya jobbar en hel del i BIM medan den 

gamla nästa körde uteslutande i 2D-CAD. På företaget har vi sagt att alla nya projekt skall 

vi köra Revit. Om det inte föreligger något annat i förfrågningsunderlaget. 

Det beror på omfattningen på projektet. Men om man kollar på nya flerbostadsprojekt 

körs det enbart Revit. I lite större skala.  

Då är erfarenheten inte speciellt stor på kontoret? 

På företaget i stort har man en stor erfarenhet av det. Jag är Revit ansvarig på detta kontor. 

Men kollar man Revit så är det klart att vi inte har projekterat i så många år. Men företaget 

ligger i framkant vad gäller Revit och BIM. Men just på detta kontor är det jag som är 
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”expert” och sitter i BIM-ledning syd. Sen har vi en ny som också är jätteduktig. Så vi är 

två erfarna och sen har vi ganska många nybörjare. Vi har expert kompetens med några 

färska. Så vi jobbar på att bredda kunskapen och jobbar även på spetskunskapen.  

Vilken detaljnivå kör ni projekteringen på? 

Beroende på krav så blir det olika nivåer. Men ett visst krav blir det då vi måste mängda 

typer av fönster och dörrar. Och i det blir det en hel del information.  BIM nivån blir 

ganska hög. Men det är alltid beställaren som ställer ytterligare krav. NCC sätter t.ex. 

lägeskod på objekt som tillhör A samt att de vill att man skall detta upp golvet som 

bärande och ytskikt. Så de ökar sitt krav ställande vilket ökar nivån. Men ställs inte det 

lägger vi inte tid på att modellera upp olika skikt. Kurvan vad det gäller BIM mot 2D-

CAD. Där man har insatsen i början medan när man skall göra ändringar så planas den ut 

rejält vid användning av BIM. Den traditionella börjar lågt men så fort det blir en insats 

eller ändring i slutet så kostar det mycket extra. Har man inte kravet så planar man ut 

kurvan i början. Samtidigt vill man hålla nere den potentiella sena insatsen. Man har alltid 

en fördel att köra en projektering i BIM. Då det alltid blir någon form av ändringar. 

Vad kostar en 2D-CAD projektering i jämförelse med en BIM projektering? 

Jag är inte så insatt i prissättningen. Men skulle jag säga på ett flerbostadshus så blir det 

billigare med BIM. Det blir inte dyrare. Detta just för att det blir ändringar mot slutet samt 

nya krav. Kan självklart bero på storlek på projekt.  

Känner ni er mer säkra med BIM jämfört med 2D-CAD? 

Absolut, jag känner mig extremt säker. Man har ju också stöd av kollegor som kan se till 

att det blir bra. Sätter man in de bästa på att göra modellerna känner vi oss väldigt säkra 

på dem. 

Ni leverera i IFC modeller? 

Vi levererar i de vanligaste filformaten. Och uppdelat som beställaren vill ha det. Men 

vanligtvis kör vi IFC alternativt Revit.  

Vad brukar ni köra för nivå på RFI eller LOD? Angående väggar, fönster och 

dörrar. 

På väggar kör vi typ ID. Alltså typen, vilket det ingår t.ex. brand, ljud och isolering. Det 

är beroende på vad det sätts för krav. Oftast behöver vi inte, men gör det för att kunna ta 

ut informationen till bygghandlingarna. VI kan också välja att skriva en text. Dock är det 

ingen som tar del av modellen som det ser ut nu. Utan de får det på papper. 

Fönster och dörrar och vi brandkrav, typ ID, instans ID. Det är det som identifierar 

slutvarianten av ett fönster. Givet efter beställande företagets standarder. Vad gäller allt 

från beslagning till typer.  

 Informationen som man får fram av modellen. Hur vidarebefordras denna? Är det 

i projekteringsfasen? 

Om man tar NCC så för vi inte vidare den. Om man tar fönster så gör vi en mängdlista 

över dessa och specificerar de olika typerna. Efter de olika kraven på fönster kan det bli 
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ca 25 olika typer av fönster. Då specificerar vi bara upp en mängdningsförteckning med 

detta. Det blir som en vanlig granskningshandling. Ska man ställa kraven på modellen så 

är den lika viktig som ritningen.  Det är först då som den informationen blir användbar.  

Det vi gjorde typhusen på NCC gjorde vi en mängdlista enligt vad som fanns i 

lägenheterna. Det blir samma typer av lägenheter där man gjorde som så att man gjorde 

listerna efter hus, lägenhet och rum. Där man lägger in gips, reglar, takskenor och allt 

annat.  Vilket gjorde att man till varje lägenhet kunde göra en uppställning till varje 

lägenhet.  Där man beställer ett paket som levereras till varje lägenhet. Man minskar 

framförallt spill.  

Man brukar inte köra in precisa gipsskivor. Men detta gör att man slipper göra beräkningar 

med hjälp av en löpmeterkonstant. Hade man gjort denna i en 3D modell hade man kunnat 

använda modellen ute på plats för att kunna göra precis som man skall. Detta är inte 

standard variant av LOD. Skall man tjäna på detta så skall det vara standardprojekt som 

återkommer alternativt lägenheter som ofta återkommer eller större komplex där det finns 

många av dem.  

När man sen byggt lägenheterna kan man komma med feedback och säga att man bör 

ändra på några siffror. Genom att lägga på en viss marginal. Fördelen med detta är att man 

då får riktigt bra återföring. Och genom det kan man höja vinsten i projekten. Man kan 

även se vad man har haft för nytta med det. 

Har ni ofta återföring från entreprenörer? 

Det är inte jätte ofta, vi har här en standard med att vi ska köra en avstämning. Men just 

avstämning mot bygge är bristfällig. Det är min erfarenhet av det. Och det behövs 

utvecklas.  

Om man kollar på projekteringsstadiet, hur bra fungerar samarbetet mellan A, K 

och resterande projektörer. 

Det beror lite på, om man har ett projekt där alla ritar i samma program och alla följer 

kraven. Då blir det lättare. Allt blir bättre och lättare om man gör en bra kravlista. Som 

arkitekt är det alltid vi som börjar. Har vi inte en bra kravlista så blir det alltid lite problem. 

Och det hade varit mycket lättare att veta på vilket sätt man skall lägga upp sitt projekt 

och man vet hur man skall använda objekten. Vad man skall sätta för parametrar redan 

från början. Då blir projekteringen lite lättare sen när man blandar in övriga konsulter. Jag 

önskar alltid att ha kraven och jobba utifrån dem. Har man kommit för långt och kraven 

kommer in sent. Blir det protester, man har en tidplan och budget byggd på den. Det är 

viktigt att sätta vissa placeringar. Var och hur skall baslinjerna vara, vem äger den. Vilket 

NCC har med tydligt i sina kravspecifikationer? Samt vem som ansvarar för den 

slutgiltiga modellen. På NCC har man haft modellansvarig för varje disciplin och en som 

är CAD-samordnare som ofta inte är alltid superaktiv. Det kanske är olika men den rollen 

tycker jag är viktig. Man inser vikten av den vid samgranskningarna, så den rollen kanske 

borde tas på större alvar och vara som en projekteringslednings roll. Projekteringsledaren 

och BIM-samordnaren borde sitta mycket med tillsammans. Lite mer engagerad i 

projekten från början. 
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Det man kan säga att det oftast blir billigare med BIM-projekt för arkitekter. 

Dyrare initialt, går projektet utan ändringar och perfekt blir det dyrare. Men om 

det blir ändringar tjänar man in det ganska snabbt, och billigare? 

Det blir det, man får alltid se det mot kravställningen. Har man höga krav så måste man 

ha mer kontroller utmed hela projektet. Själva grundprojektet växer i jämförelse med 2D-

CAD. Men när det väl börjar användas tjänar man snabbt tid och ute på arbetsplatsen blir 

kostnaderna för ändringarna stora i jämförelse med arkitektens kostnader för ändringar i 

tidigt skede. Därför är det viktigt beställarens sida att titta på vad en viss insats ger och 

vara noga med samgranskningarna och verkligen arbeta in kommentarerna. Göra 

samgranskningarna smidigare och inte stirra sig blind på kostnaderna i början då blir det 

skit i slutet. Det är i själva bygget som kostnaderna som man kan minska ordentligt. Man 

måste ha insikt som beställare av vad de här kostnaderna kan ge. 

Det man kan säga är att man kan få från entreprenörerna att man ska sälja inte till 

beställarna att man skall använda det som ett värdeskapande verktyg för hela 

projektet.  

Jag vill peka på det absolut första i projektet. Här har man arkitekten som kör sitt race. 

Att lägga också den här tiden för projektörerna tillsammans med BIM-koordinatorn att 

verkligen sätta alla grundförutsättningar var modellerna är och på vilket sätt de skall 

utföras. Allt skall stämma överens. Kommer de stora frågorna sättas i början innan man 

drar igång ordentligt då blir insatskurvan lägre. Det är viktigt att man sätter lite krav på 

BIM-samordnarna och verkligen styra upp och lägga mycket krut att skriva in i projekt 

manualen alla förutsättningar och avvikelser för BIM.  

Det kommer nog dröja ett tag innan man tillåter det, allt från 2 till 15 år. Så det är väldigt 

viktigt.  

Observationer 

Inga gjorda 

Arkitekt3 

Angående ombyggnad/Tillbyggnad där man får 2D-CAD ritningar och bygger på 

med modeller. 

Så länge man kör planer går det bra. Många beställare vill att det skall se bra ut i 

presentationer. Så ibland modellerar man upp befintliga med. Det man tappar är 

samgranskningen mellan det gamla och det nya. Svårt att jämföra gamla byggnaden med 

nya. 

Hur länge har du jobbat inom arkitekt? 

Snart två år 

Och jobbar då kontinuerligt i BIM? 
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Absolut. Och mest Revit där vi uppfyller beställarens krav. Där allt från visualisering till 

samgranskning ingår. 

Om man kollar skillnaden på de modellerna, vilken tidsskillnad blir det då? 

Det kan man dra upp. Vi försöker köra allting i Revit, redan tidiga skisser. Volymer och 

modeller bara rent schematiskt. Skalmodeller och liknande gör vi på bara någon timme. 

Beroende på storlek, men det går relativt fort. Men kollar man fin projekteringen så tar 

det klart längre tid. Vi för söker alltid hålla modelleringen på en detaljnivå på skala 1:50 

motsvarande ritningar. Detaljer tar längre tid vilka måste ha en manuell handpåläggning. 

De görs bara som vyer, oftast i 2D.  

Undersökningen är inriktad mot flerbostadshus, med avseende på väggar, fönster 

och dörrar. Hur modellerar ni de objekten? 

Där har olika entreprenörer olika system, i ett projekt som jag jobbar med i Ystad fick vi 

tidigt och tydligt reda på hur vi skall litterera till exempel väggar. Där har vi kunnat tidigt 

följa direktiven för att skriva in vad de olika objekten har för egenskaper angående 

brandkrav, ljudkrav, isolering osv. Även då på dörrar och fönster. Vi försöker själva 

använda en egen mallfil där man har parametrarna per rum osv. I vilket som vi kan direkt 

använda för våra projekt. Vi har även en del grundväggar som vi använder som mallar 

som vi sedan reviderar för att passa in. Detta gör att det blir lätt för oss att göra 

volymmodeller. 

Om man kollar ett generellt projekt, vilken är den vanliga detaljnivån ni använder 

er av och vad är ni vana vid? 

Jag skulle säga att vi ligger generellt på en bra detaljnivå, alltså 1:50. Där har man 

väggtyper spikade, man har anslutningar snitt osv. Det kommer man långt med i 1:50. Vi 

gör det inte mer detaljerat än så, om inte beställaren vill det.  

Om man kollar på fönster och dörrar med hänsyn till fönster och dörrar. Kan man 

få ut mängdavtagningar enligt litterat då? 

Vi gör de vanliga dörruppställningar, där vi specificerar varje dörr med dess egenskaper 

och beslag. Går man sen runt i modellen och klickar på en dörr skall man få upp all 

information som behövs för dörren. Det beror lite på vilken det är som har gjort modellen. 

Men till sist handlar det om att man tidigt vet vad beställaren vill ha. I mindre projekt är 

det inte speciellt svårt att göra uppställningarna jämfört med vad det är i större projekt. 

Ni projekterar fortfarande en del i 2D på kontoret. Är det för att det ligger som ett 

krav från beställaren? 

Oftast ligger det som krav. Ibland kommer det beställare med relationshandlingar i 2D. 

Men det beror på projektets storlek och vem som arbetar med projektet. Det finns blandad 

kompetens vad gäller Revit. Ibland kombinerar vi 2D och modeller.  

Hur ser kompetensen ut på kontoret? 
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90 % kan jobba i Revit. 60- 70 % föredrar och jobbar alltid i Revit. Sen finns det de som 

jobbar mycket 2D-CAD med anledning av att de är duktiga på det och att de har projekten 

där beställaren kommer med kravet på 2D.  

Vi har ett projekt där en sitter och gör relationshandlingar i 2D-CAD och en gör volymer 

i Revit och skapar visualisering och fasader. Där finns ingen direkt länk mellan dem men 

vi använder ändå båda. Oftast fungerar det alldeles utmärkt att kombinera oh länka in 

autoCAD filerna i modellen. 

Om man kollar på ett In house projekt från NCC och köper upp er som arkitekt. 

Vad vill ni då ha för kravspecifikation från NCC? 

Det är svårt att svara på, men många gånger vet inte beställaren heller vad de vill ha. Det 

gäller alla. Man jobbar fram tankar och idéer. När man sen kommer längre in i projektet 

kanske inte krav listan stämmer överens. 

Om man vill ha ut en jämförelse i kostnad mellan BIM och 2D-CAD. Hur skulle man 

säga att det ser ut? 

Jag diskuterade lite med kollegorna om det och vi sa det att modelleringstiden. 

Projekteringstiden och modelleringen i Revit blir oftast lite längre men vi har absolut igen 

det när man ska använda modellen. Framförallt då man ska skapa ritningar, exporterna på 

dörrar och fönster. Allt efterarbete blir mindre så totalt sa vi att det är i princip samma 

pris. Det skall inte vara någon skillnad för då har vi misslyckats. Vi vill kunna erbjuda en 

ny bra produkt. Den skall inte vara sämre än en gammaldags. Skall man till exempel 

ansöka om bygglov eller liknande är det lika lätt att göra det i Revit som att göra det i 

Google SketchUp. Dessutom kan man fortsätta använda sig av programmet när bygglovet 

beviljats. Då det är lägre detaljeringsnivå.  

Man har ändå alltid igen detaljeringsnivån senare i processen om man kan lägga det på en 

bra nivå i tidigt skede. Det skall inte vara dyrare för kunden att få modeller än ritningar.  

Så fort modellen skall användas till mer så kommer man att ha nytta av den. 

Filformat så kan ni leverera i IFC? 

Ja, vi kan leverera i alla. IFC, dwg. Både 2D och 3D. Lite vad beställaren vill ha. Viktigt 

är att man kommer överens om att vilket program och version av denna man skall 

använda. Till exempel Revit är inte bakåt kompatibelt. Vad som kan bli bättre är vissa 

ritningar. Där man i dagsläget måste göra en viss handpåläggning. Dessa kan bli bättre. 

Hur upplever ni arbetet med BIM i samarbete med andra projekteringskonsulter? 

Från projekt till projekt skiljer det sig. Men i projektet i Ystad där NCC har haft det som 

ett bra krav. Men oftast är det inte som ett krav från beställaren. Det är synd för man tappar 

mycket på installationssidan. När alla är på samma bana så tycker jag att det funkar bra 

och man får ut mycket av modellerna. 

Ser man en utveckling i mötena som gör att tiden förkortas? 

Ja, absolut. Och så dyker det upp nya saker. Nu har NCC skött samordningen och då 

fungerar det väldigt bra. Och till projekteringsmötena kommer man med kollisioner där 
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man kan diskutera lösningar. I början dyker det upp hur mycket som helst. Och här får 

man sjukt stor nytta av det. Man hittar mycket som man inte hade tänkt på förrän man är 

ute i produktionen. 

Något annat du har tänkt på som vi inte tagit upp, eller som ni diskuterat på 

kontoret? 

Vi ser alltid en vinning med att projektera i BIM framförallt i längden. Men absolut att 

det är en stor vinning och det kommer hända sjukt mycket med programmen för att göra 

dem mer användarvänliga.  

Det som gäller är att knyta ihop instanserna inom processen där målet är att man ska få 

alla att ligga på samma lägsta nivå. Det hade underlättat för projekten. Om alla hade legat 

på samma nivå tidigt och vetat vilken så hade det underlättat.  

Observationer: 

Inga observationer gjorda 

Inköp 

Allt beror på hur handlingarna ser ut. 

Hur länge har du suttit med inköp? 

Det är under tre år på NCC. Jag har ansvaret för gruppen som är sex stycken totalt.  

Om man då kollar VDC/BIM och kollar bakåt i tiden är det något som jag tycker att man 

borde utnyttja på en bättre nivå. Genom hela processen från anbudsskedet och vidare i 

processen. Där ligger vi längst fram i landet inom koncernen på detta kontor. Kollar man 

på de andra företagen ligger vi långt fram där med. Pratar vi specifikt inköp så finns det 

fem inköpsavdelningar i landet. Och de andra är inte i närheten av vad vi håller på med 

här på detta kontor.  

Hur arbetar ni med VDC på detta kontor då? 

I samband med anbudsstartmötet, är vi också med och tittar på de större posterna. 

Samverkar med anbud angående förfrågningar på de större posterna. Kanske framförallt 

då stommar och installationer. Även annat kan dyka upp.  

För att säkerställa i anbudsskedet så tar det inte längre tid att göra en anbudsmodell och 

plocka mängderna från den. Än att sitta med skalstock på en ritning. Gör man modellen 

rätt från början har man fördelen att, förhoppningsvis, med mängdavtagningen kan göra 

en lättare offertgranskning. Vi försöker göra en mängdavtagning för uppställningsvaror. 

Denna säkerställer vi genom att vi plockar mängderna från modellerna.  I regel vill vi inte 

ta ansvar för mängderna. 

Men om man kollar in house projekt. Använder ni då modellen som man får från A? 
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Det kan man göra, så länge det är ”rätt arkitekt”. Att de jobbar på rätt sätt och har gjort en 

fullskalig modell som man kan ha nytta av. Dock fuskar arkitekter i regel och gör i regel 

inte som vil vi göra.  

Vid upphandling av konsulter skickar vi med våra VDC-krav på hur de skall göra. Om 

dessa inte uppfylls så är de egentligen inte fullgod projektör för oss. Vår VDC koordinator 

går genom varje process.  Är det då skarpt in house projekt så kan man hoppas på att man 

styr A på att de skall göra det. Och då har vi i stort sätt inget större jobb att plocka 

mängderna.  

Kommer vi sedan till inköp vill vi säkerställa, vilket vi inte gör fullt ut idag. Men tanken 

är att vi ska kunna leverera både modeller och mängder till våra leverantörer för att få 

säkra offerter och att man pratar om. Kollar man då in house så gör vi alltid detta.  

Är vi på inköp vinner vi inget på att någon räknar bort sig. Då försöker vi att säkerställa 

det. Är det i anbudsskedet vill man inte gärna skicka ut det i LOU. Då hjälper man 

konkurrenterna. 

Ingen vinner på att leverantörerna missa saker. Då kommer den kostnaden komma upp 

senare i annan form. Oftast dyrare.  

Har ni märkt att det lämnas anbud med större säkerhet från era leverantörer? 

Det har vi inte kunnat mäta, men min uppfattning är att det kommer att bli så. I dagsläget 

så är det klart att om de får alla detaljer blir det säkrare. Jag kan inte ta på det och säga att 

det är så. 

När ni nu har börjat använda er av modellerna har ni börjat se någon förändring? Eller 
andra egenskaper med avseende på mängdavtagningar för inköp? 

Själva mängdningen tar ingen tid längre. För inköp kan man plocka bort det mer eller 

mindre. Innan satt man och stämde av och mätte på ett annat sätt än vad man behöver 

idag. Oftast försöker vi lägga det på leverantören oavsett vilka mängder vi själva ha. Då 

vill vi att leverantören ska mängda upp det. Annars bär vi ansvar för mängderna, vilket vi 

skulle kunna göra om vi är säkra på dem., men det vill vi inte. Utan vi vill att leverantören 

skall ta ansvar. 

 Vi lägger betydligt mindre tid på det genom att bara plocka mängderna från modellen.  

Vem som praktiskt gör det bör vi nog skola lite. Så att vi gör mängdavtagningen själv. I 

dagsläget tar vi hjälp av VDC-koordinatorn.  

Omkostnaderna som ligger i dag är att man behöver utbilda inköparna för att kunna 
göra egna mängdavtagningar? 

Det kan man säga.  Och genom det få större förtroende för programmet och bättre 

hantering av programmet. Vi vet funktioner samt vad man kan få ut, men det är en 

bekvämlighetsfaktor. Det finns någon som kan det mycket bättre och snabbare. Men det 

långsiktiga är att vi ska sköta det själva bara genom att få modellen.  

Har ni märkt någon skillnad för informationsflödet processen när man börjat använda 
VDC/BIM mer utbrett? 
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Den har blivit bättre men den kan bli ännu bättre. Det är att alla ska med på vagnen full 

ut. Även om kraven ställs så jobbas det inte fullt ut med det.  

Ser man någon prisskillnad från inköp på konsulterna? 

De anser att om de skall göra modeller, så tycker merparten, att det är en kostnad för dem. 

Men det är framförallt de som inte är vana vid det. De som jobbar med det där är ingen 

skillnad.  

Arkitekter som jobbar i modeller så är det inget mer arbete för dem utan det är enklare. 

Men så länge det finns möjlighet vill även dem göra pengar på det.  

Vi har en vision och det är ”noll fel i projekteringen” genom detta inte ha några problem 

ute i projekteringen. Det är något man vill trycka ut på installatörerna, och att man gör en 

samgranskning. Att alla jobbar i samma variant och modellversioner. 

Det ligger lite fortfarande i sin linda vad det gäller konsulter. 

De som är med på vagnen och har förstått att det är det här som gäller, de har en fördel. 

Och de andra kommer att ha problem att ta sig in. Utan såhär jobbar vi med att säkerställa 

vår process. Från anbud till överlämnande. Och det steget är vi påväg att ta. Vilket vi 

redan gjort i vissa projekt. 

Om man kollar då ett projekt på ca 100 – 200 MILJONER SEK och kollar inköp. Vad 
tjänar ni på det? 

Det är skitsvårt. Men tidsmässigt tjänar vi säkert jättemycket.  

Om man lägger fokus på mängdavtagning för väggar, fönster och dörrar så sparar vi säkert 

70 – 80 % av den tiden. Är modellerna bra gjort och inte debiteras på oss utan på projektet. 

Att alla i kedja får ta del av modellen så finns modellen. Då sparar alla enormt mycket tid. 

Hur lång tid tar en sådan mängdning? 

Det tar några dagar. Så man kan komma ner till någon enstaka dag. Men det är inget vi 

mätt utan bara en känsla jag har.  

 

Övrigt 

GDL – geometric deskription languish, objekt baserat. Vad som objekten innehåller. 

Redan färdigprogrammerade objekt med information. Lättare att exportera information 

till allt. Det är nästa steg att varje leverantör har intelligenta objekt som läggs in i 

modellerna varifrån man kan hämta all information som behövs. 

Det blir en tung modell men den blir fantastiskt bra. 

Vilken detaljnivå skulle ni behöva på inköp? 

Allt som är relevant, dB, isolering, beslag, fönstertyp. Allt som kan vara.  Man behöver 

koppla ihop hela kedjan bättre för att veta vad det är vi behöver få ut av modellen för att 

varje del i processen skall kunna använda modellen på ett effektivt sätt.  
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Observationer 

Inga gjorda, men utsagor enligt Emil Bengtsson 

Produktion1 

Vad är din arbetsuppgift här? 

Jag är projektchef här och leder produktionen med stöd av min organisation. Samt jag har 

kundkontakten. Dessutom är jag delaktig i projekteringen för att sammanstråla 

projekteringen och produktionen.  

Hur storerfarenhet har du av produktion? 

Jag har jobbat med produktion sen 2002. Ett av åren var jag samordnare annars alla år i 

produktion. 

Om man kollar dessa år hur mycket har ni jobbat med BIM? 

De senaste 3 åren har det blivit mer anammat. Då det kommit uppifrån och styrt ner det 

på ett annorlunda sätt. Under två projekt kopplar till VDC. 

Om man kollar din arbetsgrupp, hur stor erfarenhet har de av BIM? 

Väldigt varierande, det finns de som jobbar med det dagligen och de som jobbar med det 

väldigt lite. Dessutom de som knappt alls jobbar med det. Det är en kompetens fråga.  Ju 

mer kunskaper man har av ett verktyg desto mer effekt får man ut av det. Och med det ju 

mindre går man i 2D-CAD världen. Vanliga pappers kopior gör vi hela tiden. Det är ett 

väldigt stort spann. Det handlar också om vilka typer av program man använder. Vi 

använder NevisWorks, som är grunden för vår verksamhet. Men vi har även Solibri som 

vi också använder oss av. Där finns en skillnad där vissa jobbar i NevisWorks och vissa i 

Solibri. Men effekten är den samma. Alla här har fått tillgång till båda programmen.  

Undersökningen är avgränsad till att fönster, dörrar och väggar. Samt 

mängdavtagningen av dessa. Hur arbetar ni med det? 

Vi arbetar från första stadiet dör vi tar mängdavtagningar vid inköpen. Det sitter en 

inköpare här som gör de avtagningar.  Under processen sedan tas mängdavtagningar vid 

avrop för leverans av material. Då kan man också säga att spillfaktorer tas i beaktan. Det 

används kontinuerligt, och precisionen är betydligt mycket högre än med skalstock och 

markerar ritningar med olika färger.  

Och vi har med grund att utbildningen punkten är som den är har vi valt att koppla kunnig 

personal till oss. Så vi har väldigt kompentent extern personal på plats. Som hjälper oss, 

vid mängdavtagningar. Ett exempel är när vi fick en offert från vår stålleverantör som var 

mellan tummen och pekfingret. Men när vi väl fick in BIM modellen och att den fungerade 

samt att felen var tillrättade så fick vi exakt. Vilket gav att konkurrensen i köpen blev 

väldigt tydliga. Men det var en låg resa. Då konstruktörerna idag inte ritar som vi vill ha 

det. Det kan vara att de ritar två sträck för en balk. När vi vill ha antalet pelare och balkar 

på ett annat sätt. Så det är viktigt också att de gör rätt när de ritar.  
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Var det in house konstruktörer eller det var externa? 

Nä det var externa, men där fick vi de duktiga NCCs konsulter att stötta upp oss. Så det 

har blivit mycket bra. 

Har det hänt att det i produktionen att det kommer många ändringar sent från A 

och K?  

Ja det händer en hel del. Det handlar om hur komplext ett bygge är. Ett Hus som man 

bygger från ursprung. Då har man en given konstruktion vilket är lättare. 

Man kan vinna på att produktionen ser i ett tidigt skede hur en byggnad skall se ut och då 

vinner vi i effekt i granskningsförfarandet där i normalfallet är i 1 – 2 veckor. I vår del där 

vi förbereder oss bra kan vi ha ett granskningsförfarande på timmar kanske en dag, inte 

mer. Så den effekten får man också så den effekten blir väldigt positiv. 

På grund av 3D modellerna trycker vi ihop granskningsförfarandet mycket effektivare då 

man förstår sakerna mycket bättre. Men vi får alltid falla tillbaka i en 2D ritning för att 

titta. Men mycket av idéerna och vi kan förbereda oss. För när de ritar detta så finns det i 

modellerna. Där har vi fått en jättestor effekt i det. Förr hade vi granskningsförfarande på 

2 veckor hos oss. För vår del svarar vi omgående på kommentarerna. Det som tar tid är 

att samla folket för att sitta ner. Men då är vi 100 % förbereda. Det är ingenting, knappt 

något som faller mellan stolarna.  

Omkostnaderna för projektet 

Vi får stöd centralt för att testa lite olika försök. Det man också kan göra i modellerna som 

är extremt viktigt att lyfta fram är att man kan göra mängdavtagningar. Men man kan även 

koppla sådant som arbetsmiljö, man kan rita upp hela din APD-plan med en helt annan 

kontroll över flöden och utrymningsvägar.  Och den är väldigt aktuell och upp to date. 

Man kan även lägga in sådant som miljö. Man kan minska belastningen på produktionen 

och systemen klarar att fånga upp alla dessa saker. Det finns så mycket som man kan få 

effekt av. 

Vid jämförelse av 2D-cad och VDC, som t.ex. en arbetsledares roll. I vilken 

utsträckning tjänar den på att använda sig av VDC/BIM modeller? 

3D modellerna är att han kan tjäna 20 -30 % i sin arbetsform. Har den sen stödet med 

verktyg att vara ute på arbetsplatsen utan att gå in. Då slipper han allt springande och kan 

gå in i den världen redan. Och visa samt förklara, Man tjänar tid rent krasst i tid på springa 

men även i effekten av att det blir mindre missförstånd. Man slipper flera 2D ritningar 

fram och tillbaka utan allt finns med på bilden på en gång. Man tjänar även på kvaliteten, 

det är också tid och pengar. Du ser slutdelen mycket tydligare i en 3D modell än vad man 

ser i en 2D ritning.  

Det finns en stor effekt i att de slipper springa ut och in. Bara de har stödet från verktyg 

till detta. Men där är vi inte 100 % idag, vi är ganska långt därifrån. Men jag tror att 

snaraste framtiden kommer våra arbetsledare att gå med en platta eller dator där man kan 

ta med sig skärmen ut. 

Hur arbetar man i dagsläget med det? 
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Vi har ingen kiosk hos oss, då det är alldeles för stort område och för stöldbegärligt. 

Däremot så har vi tablet-datorer på plats, motsvarande en platta.  VI har även stöd för 

arbetsberedningen där vi har touchskärmar med stora skärmar inne på kontoret. Används 

inte i den utsträckningen som man hoppats på, men används då det är det minsta 

komplicerat. Men när det är enklare saker så kör de fortfarande 2D. Alternativt förbereder 

de sig själva genom att titta i datorn på sitt kontor. Alla synkas med senaste uppdateringen. 

Vad skulle man behöva uppdatera för produktionen? Kunskap och förståelse? Samt 

bra verktyg. 

Ja, det som också är ett viktigt steg är att i CAD manualerna en tydlighet för 

projekteringen. Det är där man måste börja, det är där det måste finnas en precision. Det 

kräver en viss struktur i tidigare skedet för att man skall kunna få ut en bra effekt i 

produktionen.   

Man skulle kunna lägga upp ett program för att man skulle se vad de olika 

instanserna behöver för att de ska kunna använda modellen på ett bra sätt? 

Vi måste lära, inte bara produktionen, projekteringen att göra modellen rätt. Det är samma 

t.ex. rumsfunktionsprogramet måste vara kompatibel med BIM modellen. Detta för att 

tjäna tid. Man skriver det i rätt format i rätt struktur så att man lätt kan överföra detta. 

På det sättet vi jobbar i dag kan man säga att vi tjänar på att använda VDC i 

mängdavtagningen. 

Ja, 15 % kan vara rimligt. Men för att det skall bli full effekt måste A och K, Projekterings 

folk för el, vs och vent måste lära sig systemet att informationen inte är ett sträck längre. 

Utan att det är mycket mer. Det finns mycket att göra i den biten för allting i min värld 

kretsar kring att produktionen. Alla delarna måste samarbeta på ett bättre sätt för att vi 

skall kunna utnyttja detta på ett effektivt sätt.  

Är det något annat du har tänkt på, om man tar mängdningsavtagandet i beaktan 

ute i produktionen? Har man sätt ändringar i kostnader eller liknande? 

Sättet att arbeta märker vi att våra beslutsvägar blir mycket kortare. Detta är en jättestor 

effekt. Precisionen i det vi tar hit är mycket bättre. Vi tar inte hit 10 fönster förmycket 

eller 100 kg stål för mycket. Utan vi tar på grammet. Den precisionen blir mycket bättre 

vilket är både en tidsbesparing och en ekonomisk besparing. Det vi också sparar ur av 

mängdavtagningarna är också tidsuttag. Alltså ute på arbetsplatsen är det lätt att ta ut 

mängderna och det vi gör i produktionen och det vi en gång lämnat pris på den precisionen 

blir också mycket bättre. Om det är väl genomfört i processen. Och då är det också en tid 

och ekonomisk besparing. Då vi kan säga idag att detta hus kommer kosta en miljon och 

då kommer det också att kosta en miljon. Vi kommer inte att överstiga det. Men den allra 

största effekten är att vi kan in i detaljer titta på ett helt annat sätt idag. Och 

eftermarknadskostnaderna på byggföretag är jättestora. Där kan man tjäna jättemycket. 

Även spårbarheten. Även erfarenhetsåterföringen på dessa system blir betydligt mer 

enklare. Man kan lättare följa de system som varit bra och mindre bra att bygga efter. 

T.ex. på specifika syllar som man kan spåra. 

Observationer 
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Inga gjorda 

Produktion2 

Vad har du för erfarenhet inom produktion? 

Jag har jobbat inom produktion senaste 3.5 åren.  

Hur mycket har du jobbat med BIM under den tiden? 

Det har varit mer eller mindre under den tiden. Kompletta modeller har det inte varit för 

än nu. Innan har det mer varit 3D modeller för samsyn och samgranskning. Inget exakt 

för varje beståndsdel utan mer för varje samordning. Inte som det är nu där det är ner till 

varje bultgrupp och armeringsjärn. 

Och du tycker att det är ett bra system? Går det bra ute på arbetsplatsen? 

I många hänseenden går det absolut bra. Men vad som blir sämre och sämre blir 

pappersritningar och monteringshänvisningar.  Hur saker skall utföras och liknande. 

Allting ritas väldigt detaljrikt i 3D men i verkligheten jobbar vi fortfarande med vanliga 

2D-ritningar då det är lättast för de som står ute i verkligheten att ha en ritning istället för 

en platta eller något åt det hållet. 

Så långt har det inte kommit än att den som hade varit ute och spikar har en platta utan 

det är fortfarande ritningar som gäller. 

Det är det som går smidigast i att överföra vad snickarna skall göra alltså? 

Ja, och det viktigaste är revideringarna som diskuteras mycket på alla möten och som då 

ritas in och inte alltid kommer ut på 2D ritningarna utan det är modellen som är högt 

prioriterat.  

Om man kollar på ditt arbete med mängdavtagningarna av väggar, fönster och 

dörrar. Hur jobbar du med detta? Gör du traditionella mängdavtagningar eller du 

använder modellen? 

Vi använder både och. I ett gammalt projekt använde vi också modeller. Där hade vi 

fasadsystem, innerväggar och dörrar som vi då tog från mängderna. Vad vi märkte där är 

att mängderna och ritningarna inte stämde alltid överens. Vi vet inte om det hade med 

brutto och netto ytorna att göra men i visst hänseende slog det betydligt mer än det. Där 

hade vi dessutom hjälp att ta ut mängderna så vi tog inte alltid ut mängderna själva från 

modellerna. Vi mängdande en del från modellerna och en del fick vi hjälp med. Absolut 

använder vi modellerna för mängdavtagningar vad det gäller fönster, dörrar och väggar.  

Men ni behöver kontrollera det genom att göra en kontroll mot mängder från 2D 

ritningar? 

Jag tycker så, det är en ren personlig åsikt att man inte litar fullt ut på det. Det är lätt att 

med bara ett par knapptryckningar få ut mängderna. Men man vill ändå kontrollera det. 

Så det är ditt sätt att säkerställa dina mängder, och att du är säker i ditt arbete. 
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Ja precis, jag litar inte fullt ut på det. Det är ett jättebra verktyg men jag litar inte fullt på 

det. Om det är något de missat eller att de har räknat på ett sätt som jag inte är van.  

Om man kollar då de som du arbetar med. Hur är deras erfarenhet vad det gäller 

BIM? 

Det är väldigt olika. Det finns flera som är vana och intresserade. Något som man behöver 

vara för att lära sig. Men det finns även många som inte kan. Det är svårt att dra någon 

parallell. Vi använder det ute i produktionen. Visar då t.ex. krångliga ställen och 

anslutningar. Som ett exempel ett undertak som lutar i tre riktningar och kilas mot ett 

annat tak. Det är något som är väldigt svårt att utläsa från en 2D-ritning. Där är det ett 

fantastiskt hjälpmedel. 

Man ser det som ett hjälpmedel ute i produktionen? Man ser att det blir lättare att 

för arbetsledningen visa hur det skall byggas och komma överens med byggarna. 

Ja precis. Det är väldigt lätt att åskådliggöra någonting för även en person som inte är 

insatt i ett projekt.  

Det är kanske framför allt det som du använder ute på byggarbetsplatsen då? 

Ja det är det. Så som det är nu har vi inte någon handenhet med oss ut utan det är oftast 

när vi har möten då jag visar. Antingen veckomöten eller med UE att vi visar det. 

Har du märkt någon skillnad för dig på arbetsplatsen är det lättare med modeller. 

Underlättar det i ditt arbete? 

Det underlättar absolut. Man skall sätta sig in i modellerna så man kan utnyttja dem till 

fullo. Det känner jag personligen att de kunskaperna har man inte ordentligt utan man kan 

det grundläggande. Med mängdavtagningar och skärmklipp men det är fortfarande 

mycket information som vi inte använder i produktion som faller mellan stolarna. Det 

handlar nog om personlig utveckling. Programmen utvecklas hela tiden och vi får nya 

hela tiden.  

Vad tycker du att man skall behöva göra för att förbättra den delen? Är det 

utbildning som behövs eller vad tycker du? 

Att man har kortare introduktion till programmen inför varje projekt. Vilka program som 

skall användas vad man kan göra med dem samt hur man kan använda sig av dem som ett 

hjälpmedel. Hur de fungerar grundläggande? Sen kör man kontinuerliga uppföljningar 

och när man behöver berätta om nya saker inom programmen. De behöver inte vara 

speciellt långa kanske en 20 min. Tänk på detta så underlättar det vardagen. Programmen 

måste användas kontinuerligt för att det skall kunna lära sig och bli bra på dem.  

Hur mycket underlättar det för dig med användandet av programmen? Är det 

stressen eller det är tid som du vinner. Vad är det som underlättar mest från din 

sida? 

Visualiseringen är det som absolut mest underlättar, om det är något som behöver flyttas 

eller det är något som behövs ändras ute i produktionen. Det finns alltid något som inte 

stämmer överens med ritningarna. Det underlättar mycket när man behöver göra ändringar 
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och revideringar. När något krockar. Det är en tidsbesparing. Istället för att kolla fem olika 

ritningar, el, vs, vent, vår egna och så vidare. Räcker det att man kollar på ett ställe. Hur 

många påverkas av detta. 

Hur ofta händer detta per vecka? 

Det beror helt å vilket skede man är i bygget. I vissa skeden är det intensivare än andra 

generellt är det alltid någonting man kollar i modellen varje dag. T.ex. detaljer och 

anslutningar.  

Om man skulle överskådligt se hur mycket tid du kan spara på liknande händelser. 

Via hjälp av modellen. 

Det är lite beroende på vad det är. Men man tjänar mellan 10 och 20 min per tillfälle som 

man tjänar i tid. En vanlig koll tar kanske 30 eller 40 min men med hjälp av modellen tar 

det kanske 15-20 min. Så halva tiden i stort sätt. 

Om man hade en bra platta eller verktyg ute på arbetsplatsen hade det minskat tiden 

ytterligare? 

Det hänger på att du skall i så fall skall ta med något ut som du i vanliga fall inte har med 

sig. Dessutom måste man ha det off-line och ladda ner eller ha mottagning på enheten. 

Det är ofta där det brister. Du måste ha en hand enhet som alltid uppdateras samt ha 

tillräckligt stor skärm för att kunna visualisera det. Alternativt ha det online. Detta är svårt 

då det ofta på en byggarbetsplats inte är så bra mottagning då det ofta är svårt att ringa. 

Det är mer en begränsning där i tekniken. Man vill inte ha en stor enhet att böra omkring 

på samtidigt som man behöver en bra skärm för att visa detaljen eller lösningen. I slutända 

är alla bekväma, man vill inte bära med sig saker i onödan som inte används. Det handa 

mycket om inställning och vana, är man bara van är det nog inga problem.  

Något annat som du tänkt på under när vi du läst materialet som jag skickat ut till 

dig? 

Du skrev framförallt det här med pengarna, det är väldigt svårt att uppskatta. Det är väldigt 

svårt att svara på. Hur stor besparingen är osv? Vi bygger ju aldrig något som ser likadant 

ut. Så det blir svårt att se. Det blir en besparing framförallt om då det är lättare att kolla 

upp saker. Men hur stor den är, är svårt att bedöma.  

Hur ser kostnaden ut ute på arbetsplatsen vad gäller verktyg? T.ex. datorer? 

Där är avsatt en viss peng på hur mycket hjälpmedel vi förväntas handla. Och det är såklart 

att vi måste försöka hålla oss inom de ramarna. Men om man sen vill ha en handenhet 

eller en platsdator.  Ute i bygget så är det såklart att man får lösa det också. Så både jag 

och nä beroende på den budgeten. Är besparingen större än kostnaden så löser man det. 

Men alla sådana tillbehör får bekostas av projektet.  

Observationer: 

Inga gjorda. Dock visad av Lavinius Arva hur man gör mängd avtagningar via Revit och 

Solibri. 
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Projekteringsledare 

Hur länge har du jobbat som projekteringsledare? Hur lång erfarenhet av BIM har 

du? 

Är projekteringsledare sen 4 år tillbaka. Innan dess har jag jabbat som CAD-samordnare 

och K projektering på NCC teknik i 6 år.  Jag har jobbat ganska mycket och länge med 

BIM. Jag har nog bland dem som har jobbat längst med det inom NCC. Under 2007 

startade vi ett utvecklingsprojekt på NCC teknik. Man såg att det började hända en hel del 

med 3D programmen och man vill utvärdera vad man kunde göra där. I projektet 

utvecklade vi 2D manualen till en 3D manual med hjälp av utredningar av vad som var 

möjligt att göra då. Det ledde till en omfattande utbildning inom NCC. Jag åkte sen runt 

och utbildade personer på flera instanser inom NCC i de olika programmen och vad det 

fanns för möjligheter med det. Vilket ledde till en stor utveckling inom hela landet. Vilket 

också var meningen med arbete? Detta höll på fram till 2010. Då det hade börjat klara sig 

själv med 3D samordningen av projekt och man behövde inte stötta dem så mycket. Så då 

gick jag över till att bli projekteringsledare istället. Då har jag såklart jobbat med det som 

jag lärt ut och kör 3D samordning i alla projekt. Samt en del mängdavtagning med hjälp 

av konsulternas modeller. Så nu har jag hunnit med 3-4 projekt som projekteringsledare. 

Så nu jobbar jag med bygghandlingsprojektering. 

Mina kollegor jobbar inte lika aktivt med 3D projekteringen som jag gör. Jag ser gärna att 

det funkar för jag har stor nytta av det och använder modellerna aktivt under 

projekteringsmötena. Men jag vet att det beställer 3D modeller utifrån VDC-manualen 

och tar hjälp av VDC-samordnare för att se till att de får bra modeller. Men hur aktivt de 

använder modellerna under projekteringen kan jag inte svara på. 

Om man kollar implementeringen av VDC/BIM. Hur såg du utvecklingen från det 

att ni startade implementeringen och senare gick över hur har det utvecklats i 

användarvänligheten och tidsaspekten att göra en samordning? 

Det korta svaret är att det går snabbare och blir bättre allt eftersom programmen går 

snabbare och blir bättre. Programmen har en cykel på ca två år, då det kommer 

uppdateringar som förbättrar programmet mycket. Vilket man har märkt sen jag började 

rita i CAD 2002 när AutoDesk sitt ADT system. Efter det har det utvecklats med en 

ganska jämn och rak utvecklingskurva där det hela tiden tillkommer nyheter. Runt 2006 

– 2008 så introducerades Revit vilket var ett stort steg när AutoDesk köpte programvaran. 

Det tog några år innan det blev anpassat till svenska marknaden men man minns 2010 att 

det började funka riktigt bra. Där var en tröskel som gjorde att utvecklingen accelererade 

och kurvan stegrade. Utvecklingen som sådan var kronologiskt bra vilket gjorde att många 

kunde grunderna. Samt att man hade satt kraven att man skall modellera i 3D.  

Man kan säga att tiden har gjort att det går mycket fortare att göra en 

samgranskning och modeller av objekten? 

Själva användarvänligheten i programmen har ökat vilket gör att man inte behöver vara 

programmerare för att använda dem vilket gör att man kan bredda användningen väldigt 

mycket. Förr begränsades man nog av det svåra i programmet. Men man var verkligen 
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tvungen att förstå hur programmen var uppbyggda. Nu är alla svåra hinder lösta. Dock 

tror jag inte att det går snabbare idag än vad det gjorde då. Visste man hur man skulle göra 

så gick det ungefär lika snabbt att ta fram en 3D-samordning och modell för det men det 

var så begränsat till ett fåtal personer. Men idag kan i princip vem som helst göra det. 

Då blir det automatiskt lättare att samköra de olika projektörernas modeller då alla 

kan göra en modell och man kan även sätta högre krav? 

Ja, modelleringen har blivit lättare för konsulterna. Modellering kommer igång snabbare 

och enklare. Utvecklingen av att man kan använda sig av ett filformat, IFC, gör att man 

kan skicka modellerna till 3D-samordnaren som lägger sedan in i ett program. Vilket gör 

att filhanteringen har minskat från filer per våningsplan, eller ännu mer detaljerade 

indelningar. Vilket gör att varje instans kanske lämnade upp till 5 olika filer. Varje fil 

skall sedan bearbetas och läggas in med rätt koordinatorer så att man aktiverar och allt ser 

rätt ut. Medan i dagsläget kan man bara importera modellerna in i programvaran direkt 

och det kommer 1 fil från varje instans.  

Om man vill säkerställa mängder och modeller, hur tidskrävande är det arbetet? 

Det har effektiviserats med att programmen har blivit intelligentare. De har fler funktioner 

för förståelse för att objekt inte är rätt. Som till exempel att det ligger dubbla väggar. 

Kanske om en vägg är alldeles för hög så kan programmen se det även om det inte syns 

på en vy. Enkelheten att vrida på modellen gör att man snabbare hittar fel i dagsläget. 

Därmed säkerställs mängderna, dock finns det alltid en risk för fel. Risken för fel jämfört 

med 2D-CAD till BIM är att blivit avsevärt snabbare och säkrare. Det tar en halvtimme 

för att få ut mängderna och kolla genom uppställningen för att se att de är tydligt 

redovisade. Det är viktigt att visa om det till exempel är brutto eller netto yta. Efter det 

kan man skicka ut mängdförteckningarna.  

Om man kollar på LOD av modellerna. Vilken nivå brukar ni ligga på när ni gör 

projekteringarna? 

När vi började med VDC funderade vi mycket på det, i mitten på 2000-talet. Då satte vi 

på 1:100 nivå. Vilket jag tycker är ett bra sätt att beskriva LOD på. Alltså allt man kan se 

på en ritning på 1:100 skall modelleras. Efter ett tag gick vi ner till 1:50 nivån. Fönster 

och fönsterkarmar skall även de se rätt ut. Väggtjockleken skall vara med. Det är ingen 

jätteskillnad på 1:100 och 1:50 nivån men det blir noggrannare när man tittar på 1:50.  

Idag ligger vi ganska mycket kvar i på en 1:50s nivå. Vilket gör att det man kan se på en 

1:50 ritning kan man också mängda via modeller. Efter det har vi tillfört bättre 

beskrivningar av dessa objekt. Dock har vi inte visuellt utvecklat nivån. 

Vilka skulle ha nytta av en högre nivå? 

Det är framförallt produktionen. Att man kan gå in i större detalj i snitten och zooma in i 

sektioner i 1:20 eller 1:10 skala. Framförallt detaljanslutningarna vilka man bygger efter 

på arbetsplatserna. Där är inte programmen riktigt än. De klarar inte av att hantera så 

mycket information i alla delar i modellen. Där bryter man istället ut ett par kritiska snitt 

och redovisar dem i 2D. Med undantag Tekla som modellerar i 1:1. Men detta program är 

enbart för stålstommar och även på senare versioner betong. Men de mer generella 
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programmen klarar hanterar in alla byggmaterial på den höga nivån som 1:10. Men man 

kan säga att i dagsläget är man på 1:20 till 1:50 i detaljnivå i projekteringen.  Genom detta 

kan man ta ut mängder för väggar, fönster och dörrar. Framförallt när man gör en 

produktionskalkyl.  

När objekten littereras är det konsulter som littererar väggar, fönster och dörrar. 

Hur kontrolleras det att dessa stämmer? 

Vi har våra plattformsritningar som beskriver vad de olika objekten ska vara uppbyggda 

och sen använder sig konsulterna av detta när de modellerar. Sen gäller det att verifiera 

att de har ritat rätt. Vilket görs genom att vi skriver och bockar av att de har gjort rätt. 

Följer de så är det inga problem och de har gjort sitt jobb. Men det är fortfarande ett 

manuellt arbete. Vi har en granskningsperiod som är fram till dess att vi har bestämt datum 

för att handlingarna skall släppas. Under perioden skickas det runt till alla instanser där 

man granskar sina ansvarsområden och lämnar kommentarer till A som sen lämnar in det. 

När granskningshandlingarna är klara ska det bara vara för oss att stämma av det eller 

kolla om det är missförstånd någonstans. Sen ändras det sista och det skickas tillslut ut 

bygghandlingar. 

Om man jämför 2D-CAD och VDC som en arbetsprocess så är båda manuella vad 

gäller avstämning och kontroll. Kan man ändå säga att det är en lättare process i 

VDC eller det går på jämnt ut? 

Jag skulle säga, även om jag inte granskat så många 2D-CADade ritningar, att jag ser att 

det är mindre fel i de VDC-modellerna då man får hjälp att rita dem och samordna sina 

ritningar. När man ritade ritningarna var för sig så var man tvungen att rita om alla 

ritningar när en ändrades. Ett arbete som gjordes sträck för sträck. Ändring av littera, 

textning, osv. på alla 50 till 100 ritningar. Här är en stor risk för fel. Det är där man ser en 

stor vinst med modellerna. 

I vilken utsträckning måste man fortfarande köra 2D-CAD ritningar i dagsläget? 

Vi måste fortfarande få ut ritningar på papper som är bygghandlingar.  

Absolut, men man exporterar väl de flesta ritningarna från modellerna? Är det så 

att man fortfarande måste genomföra vissa 2D-CAD ritningar? 

Ja det gör man. Exporten är viktig fortfarande då det hänger ihop med 2D grafiken i 

ritningarna så som mått, namngivning av rum osv. Det handlar om processen av att kunna 

kommunicera i projektet. Vad de olika objekten heter. All den textningen på en ritning 

syns bäst på en 2D export.  Då det är det som syns, och hela ”Bygghandlingar 90” är 

uppbyggda från att du ska ha en tydlig ritning framför dig. Det handla om ett layout arbete. 

Som inte handla om bygg- och datateknik. Det är på ett sätt ett konstverk med hur man 

gör layouts så att det på ett pedagogiskt sätt kan visas. Då förstår byggarbetarna vad det 

visas. Det är de tre faserna konstruktören, projektören och det redaktionella jobbet. 

Är det just det som behövs utvecklas för att modellerna skall kunna användas till att 

exportera ut ritningar som är pedagogiska med en viss standard? 



BIM – ett värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt arbetssätt år 2015 

   

107 

Ja det är det. Samtidigt som det är att få programmen till att exportera bra ritningar. Det 

finns ingen dator som ”vet” vad som är en bra ritning utan det behövs programmeras. Man 

måste i så fall programmera in en grund struktur i exporten. Som gör att man enbart 

behöver göra en enkel handpåläggning för att göra den bra pedagogisk. 

Men den processen har i dagsläget ändå blivit mycket förkortad med de exporterna 

som man kan göra i programmen idag. 

Absolut. Man kan bara jämföra med dagstidningarna. Innan behövdes det stora kontor för 

att trycka en tidning och kolla layouten. Men idag står t.ex. Syd Skånskans kontor 

mestadels tomt. Då själva strukturen och grundstommen inte behöver så mycket tid och 

arbete längre.  Utan det är en person som lägger sista touchen. Vilket det är precis lika 

med bygghandlingar när man hanterar ritningarna. 

Så man kan säga att det har blivit en betydligt mycket billigare process vad det gäller 

projekteringen? Eller smidigare. 

Det är konstigt. För billigare har det inte blivit. Tvärtom, vilket är intressant. Vad det beror 

på har jag inget bra svar på.  

Det är alltså dyrare även om det är färre som arbetar med det? 

Jag tror nog att det är billigare per modellerat objekt, eller ritning i dagsläget. Det är nog 

så att vi bygger svårare och svårare produkter. Vilket gör att man måste göra med 

noggrann projektering. 

Man har kanske även en högre säkerhet i projekteringen, vilket man tidigare inte 

vågat? Till exempel göra mer noggrann kollisionsrapport. Så om man säger att 

projekteringen hade gått på jämnt ut kan man säga att i senare skeden så tjänar 

man på att använda sig av modeller? 

Så är det säkert. Man har sänkt antalet ”lösning på plats”. 

Har man märkt då att det kommer färre samtal från produktionen angående frågor 

om projekteringen? 

Ja, det tycker jag. Faxen gick varm förr med papper som skickades fram och tillbaka 

flertalet gånger. Sen är det med att BBR och PBL ger oss högre krav vilket gör det mer 

komplicerat att bygga. Där ligger väldigt mycket utredningstid där mycket fortfarande kan 

bli fel och problem som vi måste hantera ifrån produktionen och projekteringen som man 

inte hade förr. Då tänkte man inte så mycket på köldbryggor, dagsljus, dB- eller 

energikrav. Utan mer att det var problem som uppstod då man inte hade 3D samordnat. 

Man trodde att man var samordnade men det visade sig att man inte var det och de 

problemen fick lösas. I dagsläget jobbar man kanske lika mycket men med andra saker. 

Problemlösning på en annan nivå, mer noggrann nivå. 

Något annat som du har tänkt på när du har löst frågorna och frågeställningen? 

Med avseende på mängdavtagning. 

I början av 10-talet körde vi en del med mängdavtagning i andra program än de vi 

använder idag. I de programmen hade vi en automatisering mellan modellerna och MAP. 
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Det var ganska fantastiskt att vi kunde koppla modeller med kalkylen. Det var verkligen 

länkat vilket det känns som om det har backat en hel del och inte utvecklats på samma sätt 

som VDC-samordningen har gjort. Det beror nog på kalkylverktygen inte riktigt hänger 

med i utvecklingen. Då det på något sätt konkurrerar med deras arbetssätt. 

Man kan, enligt dem, på det sättet tappa kunskap om enklare sätt att uppföra 

produkten. Men man kan säkert på ett lättare sätt lägga in mängdavtagningarna.  

De har nog rätt i att i just det steget där man mängdar och matar in det i kalkylen så finns 

det att man hittar billigare lösningar på att uppföra produkten. Men det görs under hela 

byggprocessen. Ekonomiskt tänk sker under hela processen och effektiviserar produkten. 

Om man skulle kolla på In house projekt. Hade det då varit en idé att köra in en 

projekteringsdel redan med boende. Att man tar in en VDC-koordinator eller 

projektör och snackar med arkitekten för att få fram modeller som tidigt kan 

användas i processen. 

Det behövs kanske i de tidiga skedena är det mycket nyckeltal när man gör 

kostnadsuppskattningar. Det kan säkert förbättras med modeller och VDC-koordinatörer. 

Så länge det är värdeskapande för projektet kan man göra det.  

I boende projekt är det viktigt att  

Mängdavtagningen speglar det som man har ritat. Det är en viktigare fråga i hur 

arkitekterna skall rita huset. Där ligger mycket erfarenhet i vad som är svårt och inte svårt 

att bygga.  

Den allra största effektiviseringen är om man har duktiga arkitekter och projektutvecklare 

med sig. Sen speglar sig deras arbete och resultat i en modell. 

Är det en idé att specificeras sig på 3 olika arkitektfirmor?  

Ja, vi gör så redan i stor utsträckning. Men ibland får man inte välja och ofta lär man sig 

genom de projekten och tar nytta av det. Man måste få in nya influenser. 

Jag har inte fler frågor 

Nä, men bra intervju, Bra frågor. 

Bra svar. Men det som är den största utvecklingspotentialen är förståelsen mellan 

leden? 

Ja, och öka detaljeringen i programmen. Med mer datakraft kan man höja LOD ännu mer 

under några år till. Så på 5-10 års sikt som framförallt kan hjälpa oss i produktionen. Sen 

kan programmen bli smartare på att ta fram ritningar och kan förstå hur ritningar skall se 

ut. Det är inte vi utan programvarutillverkarna som gör det. När det är framtaget så 

kommer det gå ännu snabbare. Men även användarvänligheten så att den kan bli enklare 

att använda genom hela processen. Jobbar man vidare med det kommer det bli ännu 

kraftfullare i framtiden. 

Om man kollarvad man kan göra inom NCC är det då att man har en öppnare dialog 

av vad varje instans skulle behöva för att kunna använda modellerna fullt ut. Vad 
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behöver anbud för att de skall göra en mängdavtagning som de kan använda. Och 

sen se till att arkitekterna har med sig det i ett tidigare skede? 

Just det. Det fanns många bra mallar förr över detta men de har fallit lite mellan stolarna 

nu. Kraven var kanske inte lika höga men man hade en väldigt hög struktur på allt. Detta 

tappades lite under 90-talskrisen och har kanske rörts om lite väl mycket i utvecklingen 

av programmen. Men man kan se att det är påväg tillbaka nu tillsammans med de nya 

myndighetskraven och programvarorna.  

Observationer: Inga gjorda 

Samordning1 

Vad är det du jobbar med och vilken erfarenhet har du angående BIM? 

Jag har lite erfarenhet vad gäller rita i 2D-CAD samt lite grann av 3D. Mitt examensarbete 

var just för BIM och genom det fick jag anställning på NCC. Då mer mot användandet av 

Revit på arbetsplatsen. Precis samma som mitt examensarbete handlade om. På så sätt 

fick jag min roll som VDC-koordinator. Då började vi med NevisWorks, vilket var 

bestämt på NCC att vi skulle göra. Men vi var nyfikna på Solibri. Så jag fick chans att 

prova det. Då bestämde vi att det inte var lönt att fortsätta med NevisWorks i 

projekteringen så vi gick över till Solibri och börja använda den som 

koordingeringprogram. Jag har nu suttit som VDC koordinator i två år. Vi har olika 

projektet allt från. Bostäder till kontorshus. 

Kan du presentera lite snabbt vad det är du gör när du sitter i samordning? I vilket 

skede kommer ni in? 

Vi strävar för att komma in i projekt så tidigt som möjligt. När boende bestämmer sig för 

att börja ett projekt har vi som mål att vara där när arkitekten gör sin första skiss. Och 

genom detta få in våra VDC-krav så tidigt som möjligt i processen. 

Så det är ni som sätter kraven mot arkitekter? Så det är ni som bestämmer vilken 

LOD som projektet skall ha och hur ni vill att modellerna skall se ut? 

Exakt. Och då kommer vi in ganska tidigt i projekten. Vilket vi har lyckats med under de 

senaste projekten som vi kört uppe i Göteborg.  

Det första vi gör sen är en så kallad ”BIM validation”. Alltså att kolla så att Arkitekten 

har följt våra krav. Detta görs för att vi vill kunna säkerställa att vi kan ta ut mängder från 

modellen. Även att den är rätt littererad, objekt inte korsar varandra, inga dubbletter. Att 

modellen fungerar som en mängdavtagningsmodell. Detta är det första vi gör när vi får en 

modell av arkitekterna. 

Om modellen inte stämmer. Skickas den tillbaka för revidering? Hur fungerar 

processen gällande fel i modellen? 

Exakt. Det kommer en rapport från våra program som vi skickar tillbaka i olika format. 

Det format som Arkitekten föredrar. Sen får vi tillbaka en ny modell. Och så görs allt om 
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igen. Processen kan göras tre gånger innan man börjar använda modellen för 

mängdavtagning. 

Vad blir extra kostnaden för den här processen? Kostar A mer även om de inte har 

lämnat modellen efter kravlistan? 

Det blir en extra kostnad från arkitekterna och det är helt fel. Det handlar om 

kunskapsnivå. För våra beställare, boende eller P & D, vet var kostnaden kommer ifrån. 

Och det är fortfarande av ett implementeringsskede av processen. Det finns fortfarande A 

som fortfarande inte vet vad vi pratar om när vi snackar om modellprojektering. Att allt 

skall vara ritat i en och samma modell. Det kan vara så att de ritar en 3D-modell enbart 

för att visa att de gjort en modell då det finns krav på att sådan skall göras. Annars gör de 

allt i 2D-CAD ritningar. Detta är en resursfråga. Då arkitekter inte har tillräckligt med 

resurser för att arbeta med 3D-modeller. Det här med utbildning och implementering i 

företaget. Det är få arkitektbyråer som kan hantera det. 

Processen då när ni skickar tillbaka modellen. Kan hända upp till tregånger. För att 

man skall kunna använda den som mängdningsredskap? Kostnaden för detta arbete 

blir ganska mycket? 

Jag anser att det inte blir några extra kostnader. Det beror på arkitektens arbetssätt. 

Egentligen kollar vi att de har ritat enligt våra krav. Om något är fel i modellen kommer 

det även att vara fel på ritningen. Så jag som BIM-koordinator tar lite rollen som granskare 

som projekteringsledaren gör. Så om modellen är rätt så får vi betydligt bättre kvalitet på 

våra pappershandlingar. Just den biten är inga extra kostnader. Utan det bara flyttas och 

tidigareläggs.  

Så egentligen blir det billigare med alla kostnader som ligger runt att göra ändringar 

sent? 

Exakt! 

Hur arbetar ni vidare sen i processen? Var är ni involverade? 

Vi är med i projekteringen. Och vi jobbar inte enbart med arkitekterna utan även med K. 

Där vi också granskar deras modeller och lägger in dem med As modeller. Samma process 

som vi kör med A. Genom detta kan vi göra mängdavtagningar via både K och A. Vi gör 

även en kollisionsrapport när vi sammakör dessa. Detta är en billig koll att göra i tidigt 

skede. Då de involverade parterna är få. 

När sker denna process då? 

Den sker parallellt med projekteringen. Detta är förslagshandlingar. Innan man gör en 

byggkalkyl. 

 

Vem är det som står för modellerna. 

Det är konstruktören och arkitekten som står för att de skall vara rätt. Det är de som står 

för att man skall kunna göra mängdavtagningar. Men jag vill inte säga att det är så i 

verkligheten. ÄN. Men juridiskt är det så. 
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Hur ser verkligheten ut? 

 De levererar inga mängdlistor till oss längre. Förut var det så att man fick en mängdlista. 

Och då MÅSTE de juridiskt sätt stå för den listan.  

Det är kunskap som vi måste jobba med. Och när vi är säkra på vår sak så blir det lättare 

att sätta krav på dem. Och på så sätt få ut mer ur modellerna.  

Man kan säga att Arkitekten och konstruktören står för sina modeller medan att det är 

VDC-koordinatorn som står för att man skall kunna göra mängdavtagningar. Det är så det 

ser ut i dagsläget. 

Får ni in några projekt som är 2D-CAD ritade? 

Ja det får vi. När det kommer in externa projekt. Alla in house är BIM.  

Om man jämför 2D-CAD mot BIM hur ser kostnaderna ut då? Eller tidsaspekten, 

hur ser den ut? 

Jag kan inte uttala mig i den delen då jag inte har jobbat med det. Men sen är det också så 

att det är inte bara tid man vinner det är även kvalitet. Man tappar dimensioner. Kvaliteten 

på kollisioner och mängder blir framförallt sämre. Och då läggs denna kostnad senare i 

projekteringen eller, mest troligt, i produktionen. Då kostnader det betydligt mer.  

Efter projekteringen, hur ser ert arbete ut med VDC – arbetsplats.   

Det är framförallt där som vi har brist på resurser. Alltså folk som kan hantera modellerna. 

Framförallt då boende projekt. Men när det gäller större projekt. PD projekt såsom 

kontorshus där finns det oftast personal som är kunnig i hur man använder det. I 

Mängdavtagning eller som ett verktyg för andra saker. Men vi utbildar folk, i Göteborg 

har vi sagt att v skall ha en VDC-koordinator till varje projekt. Men det krävs intresse och 

utbildning för att det skall göras bra. Så vi är fortfarande i ett implementeringsläge.  

Hur aktiva är ni koordinatorer mot arbetsplatserna? Ser ni bara till att de har 

modellerna, eller hur ser det ut? 

Det beror lite på vilket initiativ från projektet det finns. Det finns projekt som jag inte 

behöver vara involverad i mer än att uppdatera modeller. Medan vissa behöver jag vara 

ute på plats en gång i veckan.  

Utmaningen är då att utbilda folk. Sen letar vi efter projekt att köra VDC fullt ut. Men det 

krävs att man har personal som är villig. Sen är det även en juridisk fråga. I dagsläget 

krävs det enligt lag att det finns pappersritningar ute på projekten. Annars får man inte 

bygga. Och det är lite där det ligger efter.  

Något annat som du har tänkt på angående BIM. 

Vad det gäller omkostnader på en byggarbetsplats i dagsläget ligger kostnaderna för oss 

lite varierande. Men arbetsledarnas apparater på plats betalas snabbt in via att man inte 

behöver spring in i boden under dagen. Kan vara 2-3 gånger per dag. Dessutom behöver 

inte ritningar skrivas ut och lamineras. 
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Tidsanvändningen, 80 % av min tid går bara ut på utbildning. Det är i det läget som vi är 

i dagsläget. Så om vi utbildar folk att bli säkra på detta kommer vi att börja tjäna mer på 

användandet. 

Är er tjänst som VDC-koordinator inräknade i projekten som en post eller 

procentuell del av projektet? 

Nä inte som procentuell del. Men kalkylatorn frågar mig om hur mycket tid som jag tror 

att jag behöver lägga ner i ett projekt.  

I ett projekt som vi håller på med är det beräknat 310 h för mig. Projektet ligger på ca 120 

MILJONER SEK. Så runt 300 h på ett projekt för 100 – 200 MILJONER SEK beroende 

på vilka resurser man har.  På sikt kommer det att vara en VDC-koordinator på plats. 

Vilket ger att det blir mindre timmar för mig ute på projekt.  

Då kommer det ju bli lättare att göra en uppföljning av den tid som koordinatorn 

lägger ner på ett projekt.  

Absolut. Men det jag känner är viktigt att man tidigt sätter att en VDC-koordinator att den 

skall tillbringa 20 % av sin tid till ett projekt. Då kommer det att bli ett lättare sätt att 

arbeta med VDC och att få ett projekt att gå bättre. 

 

Jag har ett mål, ett grund mål.  Det är att alla som sitter på NCCs specialist enheter skall 

kunna ta en modell, snurra på den och ta en bild för att skicka. Som ett första steg. När 

man då ser och använder fler 3D modeller på skärmen på ett kontor så blir det ett sätt att 

se hur kraftfullt verktyget är i ett projekt. Förhandlingarna blir bättre och lättare. Vilket 

resulterar i att man kan lägga tid på viktigare och mer relevanta frågor. Istället för att 

förklara för alla vad det är för projekt utifrån ett dokument. Nu kan man istället använda 

en modell. Det är lättare att få samma bild av en produkt via modell än att diskutera fram 

en produkt som man i slut ändan inte är säker på. 

Observationer: Inga gjorda 

Samordning2 

Hur lång erfarenhet har du av att arbete med BIM? 

Lite drygt ett år, minns inte riktigt. 1 till 2 år.  

Hur ser ditt arbete ut angående BIM som VDC-koordinator? 

Kan vara ganska varierade men kan ibland hoppa in när vi gör anbudsmodellering och 

ibland större projekt där jag modellerar när det ska gå lite fortare. Sen har vi 

samordningsdelen där jag tar in filer och ser att de har följt kraven. Ingår en hel del 

tjatande i den processen. Där ingår även kollisionsrapport kontrollerna och punkter som 

skall åtgärdas och följas upp. Till sist är jag involverad i VDC – arbetsplats där är väldigt 

varierande. Allt från att man skall kunna göra en visuell modell till att man har jobbar med 

framdrift via modellerna. 
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Om man kollar på dessa tre. Anbud, samordning och arbetsplats. Vilket jobbar du 

mest med? 

Så här långt har det varit samordning. Där vi även har modeller som man kan ta mängder 

från det gör vi på en del större projekt.  

Ditt arbete är då att de följer kraven? 

Kontrollera att de gör rätt. Samt att granskningar blir gjorda från båda håll. Innan man 

gjort hela vägen fram till VDC arbetsplats. När det är gjort vet man vad som är viktigt.  

Och kan lättare ha koll på sakerna. Vilket märks efter ett år. Det är lättare att sålla mellan 

vad som är rätt och fel. Det är väldigt mycket utveckling också, som gör att vi får lättare 

koll på de olika modellerna. 

Hur mycket tid, om man kör en projektering, hur mycket är du med på per projekt.  

Jag är inte fullt med i projekten, vi gör som så att jag är med i uppstarten och sätter kraven. 

Sen har jag granskningsmöten med leverantörerna innan ett projekteringsmöte. Sen sitter 

jag inte med. Jag är en hjälp och service för att kolla. Jag har inget ansvar för att det 

projekteringen.  

Du är alltså enbart med i modeller inget i 2D-CAD. 

Jag har varit med och hjälp anbud att mängda i 2D-CAD mängdningsprogram annars inte. 

Alla projekt vi har modeller i använder vi mängderna från dem. I anbudsprojekten, annars 

använder vi oss av 2D-CAD program. När man har modeller kommer det bli bättre när vi 

går över till att kontrollera med hjälp av Solibri. Det är svårt att se för blotta ögat om det 

är fel i modellen. Det är relativt ofta fel. Det är mycket bättre ordning på våra egna. Även 

om de bär ansvar för sina modeller. Men det har ändå dubbla väggar. Och det är svårt att 

upptäcka i dagsläget. Men när vi går över till mängdavtagningar i Solibri upptäcker vi det 

snabbt. Programmet kollar att alla objekt är placerade som de bör vara. Och att de inte 

avviker förmycket från originalmodellen i Revit. 

Ni är en svår instans att värdesätta. Då ni enbart finns i den modellerade delen av 

undersökningen. Vilket gör att ni enbart är en kostnad. 

Ja det är svårt att se, då det inte görs liknande projekt samtidigt som är traditionella och 

modellerande. 

Vad får man av det ni gör som man inte bör behöva göra. 

Mängdning har man ju, om man ser det från modellstadiet. Om man gör den själv eller 

om arkitekten gör den. Sen gäller det att utnyttja den fullt ut. 

Varför är det så att ni behövs som koordinatorer? 

Folk gör alltid fel. Och jag är expert på programvarorna, det är inte bara att trycka på en 

knapp. Så det är definitivt en kunskap. Som anbudsmodelleringen är ju stor skillnad om 

det är lönsamt eller inte. Om det är 3 eller 1 vecka.  

Är det en utbildningsfråga, för till exempel anbud. 
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Alla är ju nya. Och man har ingen direkt kontinuitet där man gör flera projekt på varandra. 

Sen har det en stor del i om man är lämplig eller ej. Så det gäller bara att man är ute i god 

tid. Men som det är med allt så är det mycket man kan utveckla och lära. Nu kommer det 

bra program för mängdning osv.  

Man stoppar in en fil till modellen och får ut alla mängder man behöver. Dessa stoppar 

man in i ett program så ställer den upp och ser vilka som är rätt. Där efter kan man 

godkänna mängder osv. Det blir inte lika komplicerat som anbudsingenjör.  

Vad kostar det att arbeta med er? 

Anbudsmodellering är det som jag har bäst koll på. Om man ska gå efter en yta. Vi 

räknade på två skolor på ca 9000 m2 och räknade man ihop det var det 2veckors arbete 

inkl. mängdning.  

77 500 för båda, ca 40’000 per skola. 

Fönster och dörrar bör komma direkt från arkitekten med all information, om man 

kör in house projekt? 

Antingen det eller som jag tycker att arkitekten kan hålla sig till storlek och möjligtvis U-

värde. Och typ av fönster samt beslagning. Resterande, t.ex. brand, bör komma via 

entreprenörerna.  

Hur beräknar man att samordningen kommer dra ner i tid? Och kostnader för VDC 

arbetsplats. 

VDC arbetsplats är på tok för dyrt i dagsläget, jag kan inte sätta siffror på det men det är 

så oanvändarvänligt att det måste utvecklas. Men det kommer ut bättre snart hoppas jag. 

Eller så får man sätta en VDC-arbetsplatsspeciallist till det. Arbetsplatsen i sig har inte så 

svårt att använda det. Dock står inte nyttan i framdrift och besiktning står inte i förhållande 

till kostnaden. Mängdningen är självklar, den är nyttig, bra och lätt. Men den har 

utvecklingspotential.  Fram för allt så man kan ändra det efter produktionens anvisningar. 

(Göra program som gör det lätt att ta fram våningsplan, sektionsplan, etapphänvisning 

eller liknande för produktionen. Att programmera så man kan välja det ute i 

produktionen.) 

Var vi står traditionellt jämfört med BIM är svårt att säga. Traditionellt kanske man 

mängdar allt ca 7 gånger. Medan man under de gångerna bara skall ta fram mängderna 

från ett färdigt underlag. Tiden blir avsevärt kortare. Där tror jag det är lönsamt. 

Man säger att man sparar en halvtimme till en timme på mängdavtagning ute i 

produktionen om man har en platta. Kanske 15 – 30 min om man har det inne på kontoret. 

Per dag. 

Vad är den största utmaningen för att göra VDC med lättarbetat för er del?  

Dels är det vanan hos de som projekterar och vår egen vana. Man kan se att de kostnaderna 

jag skickat är för höga. Medan man kan se hur vi vill göra och jobba. Men de är lite för 

komplicerade och måste omarbetas för att göra bättre. Det känns lite som fortfarande är 
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BETA handlingar. Man måste få klart det och låta organisationen få arbeta med det utan 

att det ändras igen. Detta år skall vara mycket implementering. 

Det är att få klara direktiv och få implementera det i vardagsarbetet? 

Låta det sätta sig ett tag. Så när man får snurr på det och kan se lönsamhet i t.o.m. Små 

projekt.   

Tycker du man skall mer välja ut vilka konsulter man skall arbeta med? 

Det är sagt så att jag skall sitta med Inköp och träffa deras projektörer för att säga vad det 

är som gäller. Det skall inköp se till att jag är med. Sen skall inköp gå ifrån att bygga 

Champions League laget med det absolut billigaste. Då blir det svårt. Man kan absolut gå 

in och välja på person.  Har man en som havererar så blir det jättedyrt. Det blir mycket 

jobb för mig. Det tar mycket tid på projektet. Dessutom blir det inget bra resultat på 

modellen. Med många onödiga projekteringsmöten. 

Något annat som du har tänkt på när du sett mina frågor? 

Det är väldigt svårt att bedöma nyttan då jag inte har någon erfarenhet från 2D. Jag vet 

inte hur lång tid det tar att lägga i tid på mängdning av vanliga ombud. 

En annan fördel är att om man får ett anbud så kan man börja laborera med Platschef om 

vilka ändringar man skulle kunna göra. Och sen att snabbt få ut nya mängder. Det är i steg 

2, 3 osv. där man tjänar på att använda modellerna. 

Det är viktigt att utveckla ett arbetssätt, en templatefil för anbud. Där man har dörrar, 

fönster med littrering. Där det finns standarderna. Det finns det hos några företag som 

man kan köpa in.  

I allmänt är det jättesvårt bedömning i dagsläget då det är dyrt. Men man får med sig 

mycket saker som man kan inte har med i en traditionell granskning.  

Hur lång tid tar en samordning? 

Från man plockat ner filerna. Stor variation. Man kanske gör om det upp till femton om 

det är riktigt svåra projekt. Men vissa är 3 möten á ca 2 h. ofta är det svårast i första mötet. 

Där modellerna ligger fel och annat som skall redas ut. Arbetsfördelningen är nog mesta 

dels tjat samt en del jobb. 

Så får man in rätt modeller går det lätt? 

Ja, och då är det oftast bra ritat och de har följt krav specifikationen. Det ligger lite i 

uppköpen.  Det är vettigt att upprätta en lista på företag och kanske till och med personer 

på dem som är bra att arbeta med. De som man vet är bra. Det är värt den extra kostnaden, 

det tror jag även att de tycker själv. 

Observationer: Inga gjorda 

Konstruktör1 

Hur länge inom konstruktion, hur stor erfarenhet.  
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Civilingenjör med tio års erfarenhet som konstruktör 

Hur mycket har du använt dig av BIM relaterade program inom konstruktion?  

10 år. Började jobba med stål. Teklastructur, ett program som var stålinriktat som 

utvecklats till betong. Har även under hela karriären använt mig av 2D-CAD projektering. 

Vissa projekt är bara i 2D. 

Visa projekt skall inte göra i 3D då det är dyrt. Om man inte har en smed som tycker det 

är bra.  

Om man kollar konstruktionsgruppen. Hur stor erfarenhet har de? 

Alla jobbar i BIM, det är standard i dagsläget.  

Vad tycker du är fördelen för er med BIM vs. 2D-CAD? Med inriktning mot väggar. 

Det finns enorma fördelar. Man ser t.ex. hur armeringen skall placeras i 3D. Det är svårare 

att projektera så det tar längre tid. SÅ projekteringskostnaden blir högre. Oundvikligen 

högre! Vilket många inte tycker om. Men man får en enorm ekonomisk vinning i 

slutändan. Framförallt när man kan kolla kollisioner mellan de olika projektörerna. Så 

priset som står på en Konstruktions projektering är vanligtvis inte slutkostnaden. 

Det förutsätter också att väggar som tillhör stomsystem är det helt klart bättre att 

projektera i 3D. Man har bättre koll om saker får plats. Hur man skall koppla ihop 

väggarna. Det finns mycket som skall lösas. Man kan absolut göra det i 2D men man får 

en säkrare och bättre kontroll på allting. Mängdning blir lättare. Man kan koppla olika 

objekt till olika faser. 

Vilken information finns det i den data som ni kopplar till de objekten som ni arbetar 

med. Vilken LOD har ni? 

En väldigt hög, tycker jag. Brandklass osv. om det efterfrågas, Det görs inte per automatik. 

Vanligtvis litterera, sektionerar och delar upp det.  

I ett hus av betongstomme då littererar vi alla pelare, fot och topp plåtar, dimensionerar 

allt enligt gällande normer. Ska den vara i Prefab gör vi förslag på element uppdelning till 

en leverantör. Det finns alltid många som är involverade i alla modeller. 

Har ni då samarbete med inköp om hur de vill ha det uppdelat för att göra bra 

uppköp? 

Ja, inte riktigt. Om man kollar ett projekt jag sitter i nu. Alla sitter i var sin modell. Dessa 

läggs sedan i ett moln, SVN server. Där läggs IFC modellerna upp. Dessa sammanlänkas 

Om man kollar BIM mot 2D-CAD, hur ser tidsaspekten ut i de båda. Vilket tar 

längre tid att göra för konstruktion? 

Beräkningar och analyser har inget att göra med BIM. Dessa görs på samma sätt oavsett. 

Men ritningarna beror på erfarenhet och kompetens. OM man säger att dessa är likvärdiga 

kan man säga att det går fortare i 2D. Fråga är mer vad man är ute efter. Vill man 

projektera det fort är det bättre i 2D. Men är man ute efter att kunna plocka mängder och 
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ha större nytta av projekteringen.  Bör man göra det i BIM. Jag tror det är produkten som 

man ska prata om, alltså vad man får ut av det. Svaret på frågan är att det går fortare i 2D.  

 Säg att man kör ett BIM projekt. Behöver man fortfarande göra vissa 2D-ritningar. 

T.ex. anslutningar. 

Det går att extrahera, men jag föredrar att stommen i modellerna och sen där efter gör jag 

exporter och klär på ritningarna med det byggnadstekniska i autoCAD. Så en 

grundstruktur från modellerna. Att göra modeller som man kan extrahera alla ritningar 

ifrån blir väldigt tunga modeller och tar lång tid att göra.  

När man gör BIM projekt är det upphandlingarna som blir svåra. Det är nästa politik, det 

man pratar om är väldigt specifikt.  

Jag tror att vi är påväg att köra VDC projekt fullt ut, bara inom några par år. Men jag 

tycker att vi skall köra VDC fullt ut nu! 

Om man kollar ut mot produktion så sitter de där och jobbar med det. En arbetsledare 

ringde mig innan idag och sa till mig att: "Kolla här i modellen, det krockar." Visst kollar 

han bygghandlingar, men han kan kolla modellen och få bättre kommunikation med oss. 

Vad kostar det er att göra LOD som är tillräcklig för att man skall kunna använda 

det bra i ett senare skede? 

Det är jättesvårt att säga. Nästan omöjligt. Jag kan inte ge dig en exakt procent sats. Det 

får du spekulera om. Men vi kan vara överens om att det tar längre tid att göra en sådan 

modell. Det kan ta upp till dubbelt så lång tid. 

Det är svårt att göra en analys av det. Men som ni jobbar idag gör ni skalmodeller. 

Jag funderade, för det är rätt företag att fråga på. Då vi jobbar in house är ju vi en del av 

NCC och vi vill att det skall gå så bra som möjligt. Jag vill trycka in så mycket som 

möjligt. Därför höjer vi ofta vår LOD oberoende av det som efterfrågas. Jobbar man på 

annat bolag lägger man in det som efterfrågas.  

Det finns väldigt många som är väldigt bra 

Det man kan säga är alltså att det tar längre tid, bra mycket längre tid.  

Absolut, och det är samma sak. Du har frågat specifikt om ritningsfasen. Om man tittar 

på beräkningsfasen kan man i 2D göra det enkelt och fort. Gör man det istället i 3D så blir 

det bra mycket med komplicerat och tar bra mycket mer tid att göra en 3D modell. Dock 

har man ofta nytta av den med. När man analyserar en komponent till blir det så många 

fler beräkningar. Men det går mer och mer mot 3D beräkningar. Programmen blir lättare 

att använda, fortfarande svårt men man måste fortfarande vara duktig. 

Något du har tänkt på annars som vi inte tagit upp? 

Om man tittar i Finland så är det idag krav på 3D projektering. Kravet kommer från staten. 

Kolla med Rokki, jag har kontakt med dem. 

Det slår mig att det är något som är en generation fråga. Det ligger de yngre varmt om 

hjärtat. De som är födda fram till typ 1980. De som är födda före 1980 där finns ett glapp 
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beroende på byggkrisen på 90-talet. Efter det är det många runt 60. Många av de yngre 

tycker om det. Men segmentet av de äldre är mycket bättre på 2D-CAD. Frågan är mycket 

mer riktad mot yngre generationen. 

Observationer: Inga gjorda då de enbart jobbade i Revit program kunde jag inte utläsa 

några skillnader mellan arbetssätten. Utom att hastigheten var olika beroende på vana att 

arbeta i programmen. 

Konstruktör2 

Vad har du för arbete? 

Jag jobbar som konstruktör, har jobbat mycket som projektör. 

Hur länge har du suttit på teknik/Konstruktion? 

Sen februari 2011. 

Hur mycket har du jobbat med BIM? 

Det är hela tiden, beroende på vad man definierar BIM som. Men jag har suttit med 

modeller hela tiden. 

Görs det på alla projekt? 

Min uppskattning är att vi gör det till 90 % i Revit eller Tekla. Jag gissar på 70 % Revit, 

20 % Tekla och 10 % 2D-CAD. Vilket är egentligen mindre projekt?  Om man tillexempel 

får i uppdrag att göra en betongkulvert. Då är det 2D. 

I undersökningen kör vi större in house projekt runt 100 – 200 MILJONER SEK. 

Då 3D projekterar vi allt.  

Vilken LOD kör ni då? 

Vi följer alltid NCCs VDC krav, vilka i min mening är väldigt ospecificerade. Det ända 

som sätt till krav är att det skall vara 3D-volymer och att det skall vara ett littera. Samt att 

de ska vara indelade i våningsplan. Och det görs mer eller mindre automatiskt. 

Då lägger ni inte in någon information angående väggar, fönster och dörrar. 

Fönster och dörrar ritar vi i princip aldrig utan det är arkitekterna.  

Men om man kolla väggar. Vilken information lägger ni då in i dessa? 

Vi väljer att modellera väggen i beroende på vad det är för väggtyp. Säg att det är 

betongvägg, då får den geometriskt läge i volymen, littera och att det är betong. Det är det 

vi egentligen gör.  

Ingen isolering osv. Eller det är inget ni gör? 

Ritar vi en yttervägg ritar vi den som en flerskiktsvägg. Då ritar vi ett skikt för träreglar, 

ett för isolering samt ett för ytskikten. Men vi ritar inte på regelnivå i standardfallet. Oftast 

ritas väggarna av arkitekten. 
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När i processen brukar ni komma in. När man kör ett in house projekt? 

Oftast ganska tidigt. Vi skulle vilja vara med så tidigt som möjligt. På de flesta projekt 

har vi fått vara med så tidigt som möjligt. Ju tidigare vi kan vara med ju mer kan vi få en 

enhetlig process och jobba som ett NCC som jag tycker att vi bör göra. I stor utsträckning 

gör vi det. Det är ofta vi kommer in och gör ett förfrågningsunderlag kalkyl jobb eller 

likande. Där vi hjälper kalkyl med att uppskatta dimensioner och liknande. 
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Ni jobbar som en hjälpreda på in house projekt till inköp? 

Ja, det gör vi ganska mycket. I hjälp med modellerna. 

Jag tänkte lite med kostnaderna och tidsuppfattningen. Nu har du inte suttit så 

mycket med 2D-CAD i den utsträckningen. Men om du uppskattar skillnaden med 

att projektera det i modeller jämför med 2D-CAD ur en tidsaspekt. Hur ser det ur? 

Jag skulle vilja säga att det går snabbare i 3D, men sen vet jag inte om det är så. För att ta 

fram ritningen är det ungefär samma tid. Men då har du ett mervärde av att du skapat 

modellen. Ritar du i 3D så tror jag det skulle ta lika lång tid. Men Mervärdet du får skulle 

vara modellen. Det är svårt att säga då det är svårt att jämföra.  

Litterat görs enligt VDC-krav? 

Ja enligt de krav som sätts.  

Ni jobbar mycket under Projekteringsstadiet. Hur ser då arbete ut men hänsyn till 

konsulterna och samarbetet däremellan? 

Vi som in house konsulter ser ju gärna att projektet går bra. Så vi hjälper gärna till så 

mycket vi kan. Även i samarbete med inköp och A. annars har vi som ansvar att ta fram 

bygghandlingar. Om det är den delen av processen. Eller så är det förfrågnings underlag. 

Beroende på vart vi är i processen.  

Var ser du den största vinningen av att använda sig av modellerna? 

Samgranskning, helt klart.  

Om man då kollar ur en mängdavtagnings vinkel. Där ni kostar en del. Om man då 

jämför arbetet vid samgranskningen via modell eller via traditionell. Hur mycket tid 

sparar man här? 

Först och främst när vi 3D modellerar kan vi lättare se våra misstag. Ser man det i 3D är 

det mycket enklare att få en förståelse för vad som händer. För vår egen del är det en stor 

vinst. Med de andra projektörerna, för vs, vent och el, så ser man fel lättare. Även om man 

gör det på en 2D-CAD nivå så ser man felen och de rättas till. Men man hittar betydligt 

mer fel ju fler fel hittar du och då får man färre fel ute i produktionen. 

Om man nu hittar fel här i samgranskningen, hur lång tid har man på sig att rätta 

detta? 

Standard är en vecka, beroende på om man har annat överenskommet. Men oftast har vi 

varannan vecka. Behövs det så läggs det in varje vecka eller oftare. Och man har till nästa 

samgranskning på sig. Det pågår under hela projekteringen. 

Om man kollar hur mycket tid som läggs ner. Hur ofta behövs det göras större 

förändringar i modellerna? Och hur lång tid brukar man behöva lägga på dessa? 

Säg att man har ett större projekt. Oftast K eller A så är det mindre saker. Oftast är det 

VS, vent och EL. Vi som K är oftast att vi skall flytta en pelare, möjligtvis en balk eller 

vägg. Det går väldigt fort, då man oftast gör detta innan man skickat ut ritningar. Så är det 

bara att flytta med några klick. 
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Om man skulle göra detta i en 2D-CAD istället? 

Det tar mycket längre tid. Flyttar man en vägg i en 3D modell flyttas detta på alla ritningar 

var den visas. Medan man måste gå genom alla ritningar, VS, vent och EL och rita om 

dessa aktivt.  

Man kan dock lättare se i 2D-CAD vilka följder det får av att flytta den. Men man kan 

missa det på den 10.de ritningen. 

Man kan säga då, att själva modellen för konstruktionsdelen jämfört med en 2D-

CAD tar ungefär lika lång tid att göra? Men det är i 2.a 3.de och 4.de skedet som 

man börjar tjäna in på modellen? 

Ja, framförallt senare då man kan plocka ut ur modellen. Det är beroende på vilken LOD 

som man använder. 

Hur mycket information är det ni matar in idag? 

Vi gör egentligen bara en handpåläggning på littera. Ska vi rita en vägg så skapar vi den 

enligt det littera. Sen lägger vi inte in något. Utan all information fås automatiskt vad 

gäller ytor och längder.  Och genom detta kan man göra ett säkerställande av mängder 

genom att exportera över filen till andra beräkningsprogram osv. 

Något annat som du tänkt på? 

Vad det gäller 2D-Cad om m an fortfarande gör det. Vi ritar huvud modellerna i stor i 3D. 

Men anslutningsdetaljer tar vi ett snitt. Där ser vi hur det ser ut. Men vi modellerar inte 

plåtar och tätlister. Det ritar vi fortfarande i 2D. Har vi en anslutning tittar vi på snittet där 

ser vi väggarna. Sen ritar vi detaljerna i det snittet. Sen refererar vi till den vyn för att visa 

övergången. 

Oftast är det så att kravet ställs på att man skall ha en detaljnivå i motsvarande ritning 

1:50. Där har man oftast en plan vy där man ser fasader balkonger, ytor osv. det är så vi 

gör idag. 

Man skulle kunna lägga in mer, men det är lättare att lägga det i et snitt? 

Ja, och framförallt då det oftast är i två skift. Tar man ett snitt räcker det där. Tar man 3D 

så är det runt hela huset. Vilket gör att filen blir mycket tyngre och det tar mycket längre 

tid. Dock finns fördelen att man kan få ut mycket mer information. Men det gå att koppla 

till annat eller göra traditionellt. 

Vad skulle man behöva förbättra? 

Men måste veta vad man skall använda det till. Så det gäller förståelse och kunskap. Jag 

tror det är viktigt att man för en dialog över hela kedjan. Då från anbud och inköp till 

produktionen. Så att någon inte sitter och tar fram något för att de tycker att det är en bra 

idé och sen kommer ingen annan använda det. Att man gör ett avsteg på varje ställe för 

att se vad man behöver i de olika skedena. Alltså så att man i tidigt skede kan se till att 

varje instans kan få full användning av VDC/BIM. Detta skall specificeras i VDC kraven. 

Och kanske då börja internt men sen även göra det mot externa konsulter. Det blir lättare 

att föra en diskussion då. 
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Observationer: Inga gjorda då de enbart jobbade i Revit program kunde jag inte utläsa 

några skillnader mellan arbetssätten. Utom att hastigheten var olika beroende på vana att 

arbeta i programmen. 


