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BIM – ett värdeskapande och ekonomiskt 

fördelaktigt arbetssätt år 2015 
En fallstudie över användandet av BIM år 2015 med hänsyn till mängdavtagning av 

väggar, fönster och dörrar inom byggbranschen. 

 

Byggnadsinformationsmodellering, BIM, är ett relativt nytt arbetssätt. 

Målet med BIM är att samla all information angående ett projekt i en 

modell. Genom användandet vill man minska risker och öka säkerheten 

i projekt samtidigt som kostnaderna minskar. 

Ett moment som upprepas flera gånger under byggprojekttiden är 

mängdavtagningar av olika byggdelar och byggkomponenter. Genom 

användande av BIM kan man redan under projekteringen ta ut och 

säkerställa mängder. Informationen går sedan att använda i 

upphandlingsunderlag, produktion och förvaltning. 

Genom att undersöka den tid som krävs av aktörerna, för fullvärdigt 

mängdavtagande av olika väggar, fönster och dörrar i ett byggprojekt, 

kan man ge en fingervisning till om arbetssättet som används med BIM 

är värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt året 2015. 
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Bakgrund till undersökningen 

Under de senaste årtiondena har Byggnadsinformationsmodellering, BIM, utvecklats och delvis 

implementerats i byggbranschen. Då BIM är ett relativt nytt arbetsredskap är det inte fullt utvecklat och 

helt implementerat i de olika faserna och aktörer i byggprojekt. Med ett användande av BIM kan det 

redan under projekteringsfasen tas ut och säkerställas mängder. Information som sedan går att använda 

i upphandlingsunderlag, produktion och förvaltning. 

Genom examensarbetet undersökte jag de kostnader för arbete som krävs med dagens arbetssätt för att 

ta fram 3D-modeller med objektinformation för att kunna genomföra fullvärdig mängdavtagning inom 

byggbranschen. Därför undersöktes olika projektaktörers arbetssätt i BIM jämfört med ett traditionellt 

arbetssätt. Syftet med undersökningen var att se om man kan dra slutsatsen att användandet av BIM är 

värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt i ett större perspektiv. Studien genomfördes ur ett 

ekonomiskt- samt tidsbesparande perspektiv för projektering och mängdavtagning av väggar, dörrar och 

fönster. 

Målet med undersökningen är att påvisa att de byggentreprenörer som arbetar med BIM bidrar till ett 

effektivare arbetssätt och ekonomiskt mervärde. Om så är fallet undersöka om detta kan bidra till att 

påvisa att BIM är en ekonomisk fördelaktig och värdeskapande metodik även i ett bredare sammanhang 

inom byggprojekt. 

Studien genomfördes som en fallstudie över användandet av mängdavtagning via BIM år 2015. 

Undersökning genomfördes via 14 stycken intervjuer.  

Mängdavtagning 

Mängdavtagning är en process där det görs uppskattningar och beräkningar på den mängd material som 

kommer att användas för de olika byggmomenten. Arbetsgrupper som jobbar mycket med 

mängdavtagningar är kalkyl, inköp och produktion. För möjlighet att genomföra effektiv 

mängdavtagning av väggar, fönster och dörrar kräver det att aktörer så som arkitekter och konstruktörer 

gör ett noggrant arbete vid uppförande av modellen.  



05/06/2015 Henric Selméus 

 

Traditionell mängdavtagningen görs via ritningar, färgpennor och skalstock. Senare år har man börjat 

använda digitala mätverktyg för denna process med 2D-CAD ritningar. Då uppskattningar görs direkt 

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

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

Då traditionell mängdavtagning sker 

flertalet gånger under en byggprocess 

finns här stora potentiella 

besparingar. Enligt teorier upptagna i 

rapporten kan man göra en total 

besparing för hela projektet med 4 %. 

Med detta i åtanke skall det tillägas 

att mängdavtagning inte är den mest 

värdeskapande momentet med BIM. 

Dock kan det användas i stor 

utsträckning, vilket visas i diagram 1. 

Det som anses vara mest 

värdeskapande är samgranskning av 

modeller/ritningar, vilket säkerställer 

att projekteringen sker på rätt sätt.  

Aktörernas värdeskapande användning av BIM 

 
Aktörers modeller skapar flera värde-skapande moment genom bygg-processen. Arkitekten levererar 

den första modellen med en uppsättning av objekt var det kan extraheras zoner, areor, rumsvolyms samt 

rums-modeller. Vidare kan arkitekten via BIM på ett enkelt och effektivt sätt ta fram, förutom 

mängdförteckningar, även ritningar, visualisering och presentationer. För att möjliggöra exportering av 

mängdavtagningar måste det ställas krav på att arkitektens modell. Krav kan vara objekt information 

kan exempelvis vara angående volym, areor, fönstertyper samt isolering. 

Konstruktörer som arbetar med BIM har en fördel gällande framförallt simuleringar. Mest 

värdeskapande för teknikkonsulterna är samgranskning och samordning av modellerna. En metod som 

ökar säkerheten av bygghandlingarnas riktighet. Mängdavtagning är inte en stor del av konstruktörernas 

arbete. Dock finns det många andra värdeskapande och ekonomiska fördelar med användning av BIM 

jämfört med traditionella metoder. 

Där det traditionellt genomförs mängdavtagningar ofta är anbuds-, inköps- och kalkylprocesser. Här 

finns det stora potentiella besparingsmöjligheter med en användning av BIM. Mängdavtagningar kan 

göras snabbare och säkrare. Med en potentiell tidsminskning på upp till 50 % vid momentet 

mängdavtagning. Den tid som sparas kan då användas till bättre och säkrare upphandlingar av 

underentreprenörer. 

Det moment inom byggprocessen som teorierna anser skapa mest värde, inom användningen av BIM, 

är projektering. För att fullvärdigt mängdavtagande via BIM skall kunna genomföras måste 

säkerställande av modeller genomföras grundligt i projekteringsskedet. Med mer komplexa byggnader 

blir detta moment av större vikt för ett lyckat projekt. Enligt teori i rapporten anses processen vara 20 

% effektivare med BIM. Det som framförallt präglar ett användande av BIM i projekteringen är att man 

på ett effektivare sätt kan inkludera mer information. Det är i dessa moment som det skapas värde för 

processen. Det är även här som det tillkommer stora kostnader för modellerna. Dock är det mest 

värdeskapande momentet under projekteringen samordningen och koordinering av aktörer. Via 

samordning kan man via modeller tydligare se skillnaden mellan olika aktörernas projektering. Vilket 

resulterar i stora besparingar under produktionen.  

Diagram 1 - Utsträckning av användandet av BIM i olika moment. 

Baserat på en amerikansk SmartMarket rapport  
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Den stora kostnadsbesparingen som görs med hjälp av BIM är i produktionsledet. I produktionen görs 

det många mängdavtagningar tillsammans med framdrift och avrop för beställning av material. 

Tidsbesparingen för tjänstemännen anses vara den största vinsten tillsammans med minskning av 

missförstånd och ÄTA-arbeten (ändring, tillägg och avgående arbeten). 

Rapportens slutsats 

Målet med undersökningen var att påvisa att tids- och kostnadsbesparingar genom mängdavtagning via 

BIM leder till minskning av den totala produktionskostnaden. Författaren anser att den huvudsakliga 

slutsatsen är att undersökningen inte kan ge några direkta argument för att bevisa att användningen av 

BIM, i dagsläget, är värdeskapande och ekonomiskt fördelaktigt. 

Användningen av BIM visade sig skilja en del 

mellan de olika aktörerna. Detta visas 

schematiskt i diagram 2. Det är framförallt 

Arkitekter, konstruktörer och projekterings-

ledare som använder BIM i störst 

utsträckningen medan anbudsingenjörer 

använder sig minst av BIM. Undersökningen 

visade även en koppling mellan användandet 

av och inställningen till kvalitets- och 

säkerhetsökningen med BIM. Där de aktörer 

som arbetat mer med BIM känner sig mycket 

säkrare vid mängdavtagningar nu än då de 

arbetade med 2D-CAD. 

Undersökningen påvisar att den vinst som 

görs i  produktionens mängdavtagningsarbete 

överstiger den kostnad som uppförandet av 

kompatibla modeller anpassade för mängd-

avtagning via BIM är. Dock är siffrorna i samma storlek som för motsvarande tillvägagångssätt med 

2D-CAD. Fortsatt menar författaren att det, i produktionen, bör göras större vinster än den beräknade. 

Detta då beräkningarna enbart tar hänsyn till arbetsledare och inte 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 anser att kostnaderna för aktörerna är svåra 

att uppskatta. Dock anser respondenterna att det inte bör vara en högre kostnad för dessa. 

Inkluderas de effekter som ofta anses som värdeskapande ”BIM-moment”, såsom visualisering, 

kvalitetskontroller, kollisionskontroller och koordinering, kan bidrar med. Ger detta då en stark 

indikation att användning av BIM, i den utsträckning man arbetar idag, är värdeskapande och 

ekonomiskt fördelaktigt. Dock finns det stor potentiella utvecklingar och mjuka parametrar inom 

användandet av BIM som kan ge stora vinster i företag. 
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Diagram 2 - Schematisk bild över författarens 

uppfattning av användandet av BIM i dagsläget 


