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Sammanfattning 

I den nuvarande armeringsprocessen sker informationsöverföringen genom 2D-

handlingar och dokument. Detta trots att vissa konstruktörer skapar fullständiga 

byggnadsinformationsmodeller innehållandes all relevant armering. I vissa fall 

använder entreprenören armeringsritningarna för att återigen rita upp en 3D-

modell med armeringen för att utnyttja vyer av armeringen i arbetsberedning 

och vid montering. Dubbelarbetet medför onödiga kostnader och ökad ledtid.  

Examensarbetet kartlägger dagens armeringsprocess och undersöker vilka 

förbättringar som kan göras, och hur BIM bättre kan utnyttjas. Målet är att 

undersöka om den tid konstruktören lägger på en armerad 

byggnadsinformationsmodell medför besparingar genom hela byggprojektet. 

Arbetet är till största delen baserat på intervjuer med olika aktörer inom 

armeringsprocessen, med olika arbetsuppgifter och på olika företag. 

Armeringsprocessen har visat sig vara projektspecifik och intervjuerna har gett 

en överblick kring ämnet och olika arbetssätt.  

Redan de första intervjuerna åskådliggjorde några av de huvudproblem som 

upplevs genom armeringsprocessen. Aktörerna saknar återkoppling mellan 

varandra och dålig kommunikation nämns som ett ständigt problem. 

Möjligheterna till pilotprojekt efterfrågas, då aktörerna ofta saknar tillfälle att 

testa nya arbetssätt. 

De tekniska lösningarna är inte hindret i armeringsprocessens utveckling, utan 

de stora problemen är rent organisatoriska. Studiens slutsats är att 

kommunikationen mellan aktörerna måste öka, och ett större kunskapsutbyte 

måste ske. Implementering av BIM är inte en förbättring av CAD-processen 

utan ett helt nytt sätt att arbeta. Utnyttjandet av BIM genom processen kan ge 

stora besparingar. Kortare ledtider, färre fel och tydligare informationshantering 

är bara ett axplock av möjliga positiva effekter.  

En annan slutsats är att armeringsaktörerna måste skapa mer standardiserade 

arbetssätt. I nuläget arbetar alla i byggbranschen annorlunda från projekt till 

projekt. Det skapar svårigheter då aktörerna inte alltid vet vad som förväntas av 

deras arbete. Det sker dubbelt arbete som enkelt hade undvikts om bara 

byggnadsinformationsmodellen följt med genom processen. För att detta ska 

ske måste kunskapen om BIM öka genom armeringsprocessen. 

Studien har försökt ge svar på oklarheterna i armeringsprocessen och förklara 

hur BIM kan utnyttjas bättre. Förslag har framförts på förändringar hos 

aktörerna och hur processen skulle kunna fungera. 

Nyckelord: BIM, armering, produktionsanpassning, armeringsprocess  



   

 

   

  

Abstract 

In the current reinforcement steel supply chain the information transmission is 

often done with 2D-documents. This practice prevails even when structural 

engineers create complete building information models containing all 

reinforced concrete. In some cases, the contractor uses the rebar drawings to 

once again create a 3D model, containing the rebar, to provide views for rebar 

workers to be used during assembly. Twice the work means unnecessary costs 

and increased lead time. 

This report maps the current reinforcement steel supply chain and investigate 

which improvements can be made and how BIM can be utilized to improve the 

supply chain. The goal of the study is to investigate if the time put by the 

structural engineer on the reinforced building information model generates 

savings throughout the construction supply chain. The work is mainly based on 

interviews with different actors in the reinforcement steel supply chain. Actors 

with different tasks and working for different companies were selected. The 

rebar supply chain has shown to be project specific and the interviews have 

given an overview of the different ways of working throughout the supply chain. 

The first interviews highlighted some of the main issues experienced throughout 

the supply chain. Some of these issues include the lack of feedback among the 

different actors and bad communication practices. Furthermore, the possibility 

for pilot projects were also requested, since the actors often lack opportunities 

to try new ways of working. 

The technical solutions are not the obstacle in the development of the 

reinforcement steel supply chain. It is rather organizational. The authors’ 

conclusion is that the communication between the actors must be improved and 

a larger knowledge exchange is needed. Implementation of BIM is not an 

improvement of the CAD supply chain, but a new way of working. Using BIM 

throughout the supply chain can generate savings. Moreover, shorter lead time, 

fewer errors and more distinct information management are just a few of the 

positive effects. 

Another conclusion is that the rebar actors must find more standardized ways 

of working. Today, different actors in the construction industry work differently 

from project to project. The double work in some parts of the supply chain could 

easily be avoided if a building information model would be implemented from 

the start and throughout the project development process. For that to happen the 

knowledge of BIM would have to increase for all actors in the reinforcement 

steel supply chain. 

The authors have tried to answer the uncertainties in the supply chain and 

explain how BIM can better be adopted. Suggestions have been presented about 



   

 

 

 

alterations for the different actors and how the reinforcement steel supply chain 

can be improved. 

Keywords: BIM, rebar, construction adjustment, reinforcement steel supply 

chain 
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Förklaringar och begrepp 

CAD  Computer-Aided Design 

  

BIM  Building Information Modeling / Building 

Information Model 

  

Armeringsspecifikation  Lista med armeringstyper, längd, mängd och 

böjningsradier 

  

Spec-konsult  Person som utför mängduttagning av armering 

från färdigprojekterade ritningar och handlingar  

  

3D-BIM Visualisering i tre dimensioner 

  

4D-BIM  En 3D-modell med tidsplanering 

  

5D-BIM  Om även kostnadskalkylering blandas in i 3D-

modellen blir det 5D-BIM 

  

ILF  Inläggningsfärdig armering 

  

XML  Filformat med syfte att utväxla data mellan olika 

informationssystem 

  

AB 04 Allmänna bestämmelser för byggnads-, 

anläggnings- och installationsentreprenader 

  

ABT 06 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 

  

ABK 09 Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag 

  

Dött format  Exempelvis PDF eller pappersritningar 

  

Solibri Model Checker  Program för att kollisionskontroll och som 

illustrationsverktyg av 

byggnadsinformationsmodeller 
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1 Inledning 

Avsnittet ger en bakgrund till examensarbetet samt beskriver dess 

problemformulering, mål och avgränsningar. 

 Bakgrund 

Byggbranschen började för drygt 30 år sedan att använda datorer för 

ritningsframtagning (Architecture Research Lab, 2011). Processen, för att 

specificera armering, har inte ändrats i samma takt. Hädanefter benämns 

specificering i rapporten som specning alternativt speca. Arbetet utförs idag 

oftast på pappersritningar med penna och linjal. Entreprenörer, och i viss mån 

beställare, vill i produktionsskedet snabbt kunna göra ändringar i 

armeringsritningar för att åtgärda fel eller välja en annan armeringslösning. 

Detta hindras i nuläget då alla ändringar först måste granskas av flera olika 

aktörer och information oftast överföras i format som inte behåller 

informationen från byggnadsinformationsmodellerna (Engström et al., 2011). 

 

Enligt en konstruktör på WSP görs i dagsläget dubbelt arbete. De stora 

möjligheter som finns att använda en byggnadsinformationsmodell genom hela 

projektet utnyttjas inte fullt ut. Till exempel görs kompletta 

byggnadsinformationsmodeller med all nödvändig armering hos konstruktören, 

men vidarebefordras i nästa steg som 2D-ritningar. Entreprenören ritar i sin tur 

ibland upp 3D-modellen på nytt utefter 2D-ritningarna för användning till 

exempelvis arbetsberedningar. 

 

Detta examensarbete kommer att kartlägga dagens armeringsprocess och 

försöka identifiera de problem som kan uppstå i processen. Engström et al. 

(2011) identifierade många problem i armeringsprocessen. En stor del av 

informationsöverföringen sker manuellt vilket ökar risken för fel. Med den 

grunden kommer studien också undersöka hur BIM kan utnyttjas för att förenkla 

processen och lösa delar av de problem som finns. 

 

 Problemformulering 

 Hur ser dagens armeringsprocess ut och vilka problem möts den av? 

 Hur kan BIM användas för att förenkla armeringsprocessen? 

 

 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att identifiera problemen i armeringsprocessen, 

hela vägen från konstruktören, vidare till entreprenören och 
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armeringsleverantören med avseende på BIM-användning. Detta görs genom 

att undersöka vilka möjligheter som kan finnas med att använda BIM genom 

hela processen.  

 

Målet med examensarbetet är att undersöka om den tid konstruktören lägger på 

att skapa en armerad byggnadsinformationsmodell kan ge tidsbesparingar och 

minimera de produktions- och leveransfel som kan uppkomma för 

entreprenören i senare skeden.  

 

 Avgränsningar 

Arbetet begränsas till att handla om hur armeringsprocessen ser ut genom 

byggprojekt. Då det redan i andra examensarbeten och rapporter finns beskrivet 

hur datorprogrammen ska användas för BIM kommer rapporten inte fokusera 

på detta. Även specifika armeringslösningar åt entreprenörerna eller 

armeringsleverantörer utesluts då det är upp till den enskilde aktören vilka 

lösningar de vill använda. Likaså kommer inte specifika verktyg, exempelvis 

surfplattor, som entreprenören kan använda i produktionen, att undersökas.  
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2 Metod 

I detta avsnitt beskrivs flera olika metoder som kan användas vid 

rapportskrivning och hur dessa skiljer sig åt. Vidare förklaras vilken eller vilka 

metoder studien har nyttjat för insamling av kunskap och data, samt en analys 

av metodvalets validitet och reliabilitet. 

 Metoder 

Det första steget i en undersökning är att precisera problemet. Utifrån det väljer 

man vilken metod som ska användas (Wallén, 1996). Det är viktigt att reflektera 

kring de olika metoderna och välja de som bäst lämpar sig för problemet. Man 

ska undvika att bara välja en metod som ”känns rätt” och istället tänka igenom 

om inte en annan metod kan passa bättre och vara mer relevant (Stukát, 2011). 

 

 Deduktiv, induktiv och abduktiv metod 

Med den deduktiva metoden används teorin både som en utgångspunkt för 

forskningen samt som slutpunkt. Genom användandet av teorier i startskedet av 

en undersökning går det att inrikta undersökningen på relevanta förhållanden 

som överensstämmer med de utgångspunkter som definieras i teoridelen av 

undersökningen (Lind, 2014). Det synsätt som används inom deduktiv metod är 

hur ett allmänt sakläge leder till enskilda iakttagelser som faller in under 

sakläget (Lind, 2014). 

 

I en induktiv metod används enskilda fakta för att skapa ett generellt sakläge 

(Hansson, 2011). En induktiv metod använder det empiriska underlaget och drar 

slutsatser som enbart utgår ifrån detta underlag, utan att använda några 

teoretiska förkunskaper (Alvehus, 2013). 

 

Filosofen C.S. Pierce myntade begreppet ”abduktion” som syftar till ett 

alternerande ombyte mellan den deduktiva och den induktiva metoden 

(Alvehus, 2013). Den abduktiva metoden har ofta en utgångspunkt i det 

teoretiska, men den behöver inte vara formulerad i någon särskild modell (Lind, 

2014). Abduktiv metod möjliggör att resonera kring olika teorier för att stödja 

olika mönster i empirin (Lind, 2014). 

 

 Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder 

Det finns två olika metoder som forskning kan delas in i, kvalitativ och 

kvantitativ. Den kvalitativa strävar mot att omvandla observationer och 

rapporter till data i form av skrivna ord (Denscombe, 2009). Vidare har den 

kvalitativa forskningsmetoden många fördelar såsom att beskrivningar och 

teorier är, som Denscombe (2009) beskriver att dessa är "förankrade i 
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verkligheten". Likaså möjliggör den kvalitativa analysen att undersöka 

komplexa förhållanden och återspegla olika nyanser.  

 

Gällande nackdelar finns det i den kvalitativa analysen en viss risk i att ord lyfts 

ur sitt sammanhang, vilket kan innebära att innehållet i insamlad data kan gå 

förlorat eller ändra sin betydelse (Denscombe, 2009). Forskaren kan även löpa 

risk att förenkla data och även försumma data för att detta inte "passar in" i den 

förenklade förklaringen (Denscombe, 2009).  

 

I den kvantitativa forskningsmetoden skall observationer och rapporter istället 

omvandlas till mätbar data. Dessa data kan sedan analyseras med olika 

statistiska metoder (Denscombe, 2009). Fördelarna med kvantitativ analys är att 

insamlad data kan presenteras på ett enkelt och effektivt sätt och som är lätt för 

eventuella åhörare att ta till sig (Denscombe, 2009). Kvantitativ analys medför 

även att forskarens tolkning och analys av indatan stöds av uppmätta mängder 

och inte i forskarens egna uppfattningar av indatan (Denscombe, 2009). 

 

De nackdelar som den kvalitativa analysen har är att den bara är så bra som de 

frågor som forskaren utformat, och den metod som använts för insamling av 

data. Denscombe (2009) förklarar det på följande sätt: "Skräp in, skärp ut". En 

fallgrop som finns i den kvalitativa analysen är att för mycket data inhämtas 

vilket kan medföra att analysen blir alltför komplicerad och svåröverskådlig för 

forskaren (Denscombe, 2009). 

 

 Intervjuer 

Intervjuer kan delas upp i tre olika kategorier. Strukturerade, ostrukturerade och 

semi-strukturerade. I den strukturerade intervjun används ett fastställt schema 

för intervjun, där både ordningsföljden och formuleringen på frågorna är 

fastslagna. Denna typ av intervju lämpar sig väl för att förhindra eller minimera 

att intervjusvaren blir färgade genom att intervjuaren använder ordval, tonfall 

och ansiktsuttryck för att påverka respondenten att svara på ett visst sätt (Stukát, 

2011). Nackdelen med en denna metod är bland annat att en strukturerad 

intervju har svårt att behandla oförutsedd information som uppkommer under 

intervjuns gång (Stukát, 2011). 

 

I en ostrukturerad intervju finns ingen förberedd ordning på intervjufrågorna, 

utan frågorna ställs när dessa anses passa in i den aktuella situationen. Den 

ostrukturerade intervjun tillåter att intervjusvaren kan följas upp för att få 

ytterligare information från respondenten. Dock är denna form av intervju starkt 

beroende av intervjuarens förmåga och färdigheter gällande intervjuer och 

psykologi (Stukát, 2011). 
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Den semi-strukturerade intervjun är besläktad med både den strukturerade och 

den ostrukturerade intervjun. Den är mer anpassningsbar än den ostrukturerade 

intervjun men möjliggör följdfrågor till skillnad från den strukturerade 

intervjun. En semi-strukturerad intervju ger möjlighet att nå djupare än den 

strukturerade intervjumetoden (Stukát, 2011). 

 

 Fallstudie 

I en fallstudie studeras till exempel en enskild individ eller ett projekt. Genom 

att koncentrera sig på en specifik sak, försöker författaren få fram en djupare 

förståelse (Stukát, 2011). Detta sätt att undersöka något passar bra om det inte 

går att skilja det som studeras från dess omgivning. Nackdelen med fallstudier 

är att det sällan går att dra slutsatser utifrån en enskild fallstudie (Stukát, 2011). 

 

 Enkät 

För att nå fler personer än vad som är möjligt med intervjuer kan frågeformulär, 

eller så kallade enkäter, användas. Vid användandet av enkäter måste det på 

förhand vara bestämt vilken information som skall inhämtas och hur frågorna i 

enkäten ska ställas för att tillgodose att rätt information hämtas (Stukát, 2011).  

 

 Observation 

För att undersöka hur personer verkligen arbetar, snarare än hur de säger att de 

arbetar, är observation en lämplig metod att använda. Den information som 

respondenterna ger under en intervju kan vara svår att säkerställa 

sanningsgraden på (Stukát, 2011). Genom att lyssna, iaktta och registrera vad 

som sker undviks mellanleden med enkäter eller intervjuer (Stukát, 2011). 

Vidare kan det genom observation studeras både verbala och icke-verbala 

beteende (Stukát, 2011). 

 

 Val av metod 

Studien är genomförd enligt en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Detta 

då byggbranschen idag ser annorlunda ut beroende på projekt, vilket innebär att 

en kvantitativ metod hade resulterat i data som inte kan jämföras på ett rättvist 

sätt. Abduktiv metod valdes då arbetet inleddes med faktainsamling, vilken 

delar av rapporten består av. Den insamlade faktan ansågs inte ge en tillräckligt 

tydlig bild av armeringsprocessen varpå information från intervjuerna användes 

för att få en mer komplett bild av ämnet. 

 

Alla olika entreprenadformer och projektspecifika förutsättningar innebär 

skilda arbetssätt och processer. Denna studie söker belysa hur processen överlag 
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ser ut och vilken inställning de olika aktörerna har till frågeställningen. Av 

samma anledning har enkät valts bort som metod då svaren skulle förväntas bli 

vitt skilda och mycket svåra att specificera i siffror och mängder. 

 

På grund av begränsade resurser förhindras också möjligheterna till en 

fallstudie. Hela armeringsprocessen från projektör till entreprenad och 

armeringsleverantör pågår under längre tid än studiens varaktighet. Med 

anledning av detta har studien genomfört en överblickande kartläggning av hur 

processen fungerar i branschen med hjälp av intervjuer. Under dessa intervjuer 

har respondenterna observerats för att få en uppfattning om deras inställning till 

frågeställningen.  

 

 Litteraturstudie 

BIM och armering är ett relativt nytt ämnesområde. Det saknas forskning kring 

ämnet vilket har gjort att studien delvis utgått från rapporter utgivna av enskilda 

företag och branschorganisationer.  

 

Rapporterna har valts ut med utgångspunkt i att flera företag, från samma och 

olika delar av armeringsprocessen, ska vara inblandade. Detta för att undvika 

ett enskilt företags spegling av ämnet och för att sträva mot ett så tillförlitligt 

och objektivt material som möjligt. Då BIM är under snabb utveckling och 

förändring väljs rapporter från 2010 och framåt för att säkerställa uppdaterad 

information i ämnet. 

 

Som komplement har studien använt examensarbeten och oberoende tekniska 

rapporter för att ge en bred syn på BIM och armering. De examensarbeten och 

rapporter som studerats har emellertid inte alltid haft samma inriktning som 

denna studie utan har istället handlat mer om programvaror, förvaltning eller 

själva 3D-modelleringen eller liknande.  

 

 Intervjuer 

På grund av den begränsade litteraturen inom ämnet har semi-strukturerade 

intervjuer valts som huvudmetod. Då studien önskar få en bild av hur processen 

fungerar idag och hur den bör fungera i framtiden, lämpar sig denna typ av 

intervjuer bra. De respondenter som valts ut, har hittats dels genom kontakter 

på WSP och dels genom egen uppsökning.  

 

Under hela armeringsprocessen involveras flera aktörer i olika led. För att uppnå 

en bredd i resultatet av intervjuerna har flera respondenter från olika företag 

valts ut. Rapporten innehåller information från tre intervjuer med konstruktörer, 

fem entreprenörsintervjuer samt två intervjuer med armeringsleverantörer. 
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I enlighet med den semi-strukturerade intervjumetoden valdes några 

grundläggande och öppna frågor till själva grundstrukturen av intervjun (se 

Appendix). Utrymme lämnades för följdfrågor under intervjun vilket gav en 

behaglig miljö och ett öppnare samtal. Detta lämnade också möjligheten att 

observera respondentens olika reaktioner och tonfall beroende på frågan. En del 

av frågorna riktade sig till alla aktörer, medan vissa frågor var specifika för 

respektive aktör i processen. Intervjuerna genomfördes helst genom platsbesök 

hos respondenten, och i vissa fall telefonintervjuer. 

 

Respondenterna valdes ut med hänsyn till deras kunskap om ämnet. Bland 

konstruktörerna eftersträvades erfarenhet och kunskap om BIM, armering och 

specning. Av entreprenörerna önskades både respondenter från teknik- och 

utvecklingsledet samt produktionsledet. Detta för att ge en bild både hur 

företagen organisatoriskt arbetar med BIM och hur arbetet ser ut på 

byggarbetsplatserna. Slutligen valdes armeringsleverantörer med hänsyn till 

deras skilda arbetssätt.  

 
Tabell 1 - Genomförda intervjuer 

Respondent Datum Intervjutyp 

Konstruktör1 2016-04-01 Platsbesök 

Konstruktör2 2016-04-05 Platsbesök 

Konstruktör3 2016-04-11 Platsbesök 

   

Entreprenör1 2016-03-16 Telefonintervju 

Entreprenör2 2016-03-22 Platsbesök 

Entreprenör3 2016-03-31 Platsbesök 

Entreprenör4 2016-04-08 Telefonintervju 

Entreprenör5 2016-04-19 Platsbesök 

   

Armeringsleverantör1 2016-03-09 Platsbesök 

Armeringsleverantör2 2016-04-25 Platsbesök 

 

 

 Validitet och reliabilitet 

I studien har personer intervjuats som arbetar i och nära armeringsprocessen, 

vilket gör deras beskrivningar av sina egna arbetssätt i processen trovärdiga. De 

respondenter som under intervjuerna pratat om andra aktörers arbetssätt har 

bedömts som mindre trovärdiga, och hänsyn har tagits till möjlig konkurrens 

och olika synsätt. Urvalet av olika respondenter har resulterat i en bred och 
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tydlig bild av processen. Där exempelvis en konstruktör saknat kunskap om 

entreprenörens arbete, har flera entreprenörer kunnat fylla i kunskapsluckorna. 

 

Viktigt att komma ihåg är den bristande kunskapen om ämnet som fanns vid 

inledningen av arbetet. Eftersom stora delar av faktainsamlingen kommer från 

just intervjuerna måste möjligheterna nämnas att en subjektiv påverkan kan ha 

skett från respondenterna. Under intervjuerna kunde det observeras att 

respondenterna vid vissa frågor mer försökte sälja in sin egen produkt eller 

tjänst, än att ge en objektiv bild av deras arbetssätt.  

 

Informationen hämtad från intervjuerna har till viss del kunnat trianguleras mot 

tekniska rapporter och övriga intervjuer. På grund av den semi-strukturerade 

intervjumetoden finns dock fall där endast en respondent gett information, som 

då inte kunnat jämföras med övriga respondenters kunskaper. Den 

informationen har studien försökt att inte dra för många slutsatser från, utan 

istället förhållit sig till tillförlitlig och jämförbar information. 
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3 Teori 

Detta kapitel ger en nulägesbeskrivning av rådande arbetsformer och 

förutsättningar för BIM i armeringsprocessen. Kapitlet innehåller också en 

överblick på hur ansvaret kan fungera kring en byggnadsinformationsmodell i 

processen samt vilka programvaror som kan användas för att armera med BIM. 

Teorin kompletteras med referat från några utvalda rapporter och 

examensarbeten. 

 BIM som verktyg 

Sedan byggbranschens start har projektörer använt pappersritningar för att 

åskådliggöra en byggnad. Pappersritningar skapade möjligheter att spåra 

ändringar under projektets gång, och på ett enkelt sätt illustrera projektets 

utseende och uppförande. Pappersritningarna har tyvärr några nackdelar. En 

revidering utförd på exempelvis planritningen, innebär att projektören är 

tvungen att utföra samma revidering på fasader och sektioner. Den tekniska 

utvecklingen inom datorområdet krävde och möjliggjorde en effektivare 

projekteringsprocess genom utvecklandet av digitala ritprogram (Eastman et 

al., 2011). 

 

 Bakgrund till CAD och BIM 

1962 tog Ivan Sutherland fram ritprogrammet Sketchpad som var långt före sin 

tid. Programmet tillät användaren att rita direkt på skärmen med hjälp av 

ljuspenna, och kunde även visualisera enklare 3D-geometrier (Machinist, 

1998). 

 

Vid persondatorns intåg i början på 1980-talet utvecklades nya ritprogram. Det 

första objektbaserade ritprogrammet lanserades 1987 i form av Virtual 

Building, senare ArchiCad från företaget Graphisoft, som idag anses vara det 

första BIM-programmet (Hisrich & Vecsenyi, 1994). 

 

Under 1994 började företaget Autodesk att utveckla ett filformat för att enkelt 

kunna dela information mellan olika program. Arbetet utmynnade så 

småningom i filformatet IFC som numera drivs av den oberoende 

organisationen BuildingSMART (BuildingSMART, 2014).  

 

2000 släppte Irwin Jungreis och Leonid Raiz programmet Revit. Programmet 

var revolutionerande eftersom det bland annat tillät användaren att lägga till en 

tidsaspekt i komponenterna i modellen. Detta innebar att Revit var det första 

ritprogrammet som utnyttjade 4D i en modell (Architecture Research Lab, 

2011).  

 



 

10 

 

 Vad är BIM? 

BIM kan beskrivas på olika sätt beroende på i vilken kontext man nämner det. 

Bland annat kan BIM betyda Building Information Model, men också syfta på 

Building Information Modeling. Building Information Model syftar på en 

ritningsmodell som har digitala parameterstyrda objekt (BIM Alliance, 2014). 

Building Information Modeling syftar istället på arbetssättet som utnyttjas för 

att skapa modeller med information (BIM Alliance, 2014). BIM kan också mena 

Building Information Management vilket syftar på hanterandet av 

informationen som finns i modellen (Becerik-Gerber & Kensek, 2010). 

 

Eastman et al. (2011) skriver i boken BIM Handbook att parametriska objekt 

definieras som objekt innehållandes följande information: 

 Geometriska data och regler. 

 Objekten är ”samma” i olika vyer dvs. att sektions- och fasadvyer av ett 

objekt ska visa samma objekt. 

 Insatta objekt ändrar geometrin på sammanlänkade geometrier. 

Exempelvis ett fönsterobjekt insatt i en vägg ”skär ut” ett motsvarande 

hål i väggen. 

 Objekten är hierarkiskt definierade. En förändring i ett underobjekt, 

påverkar hela objektet som underobjektet är associerat till. Till exempel 

en förändring av höjden på takbjälkar, påverkar yttertakets totaltjocklek.  

 Objekten och dess information kan importera och exportera data och 

attribut, såsom U-värden, materialval och bullervärden, till och från andra 

program. 

BIM förväxlas ibland med 3D-modeller. Enligt Eastman et al. (2011) anses ett 

program sakna BIM-kapacitet om följande uppfylls gällande modellen som 

programmet genererar: 

 Modellen saknar objektintelligens och innehåller bara 3D-objekt. 

 Modellen stödjer inte förändring av objektets position eller objektets 

inbördes proportioner. 

 Modellen autouppdaterar inte förändringar av ett objekt i alla vyer där 

objektet förekommer i.  

 Modellen behöver flera olika 2D-referenser för att illustrera en 3D-

ritning. Detta sätt att arbeta omöjliggör att modellen kommer vara 

konsekvent och inneha objektintelligens. 

Två exempel på program som saknar BIM-kapacitet är Sketchup från 

amerikanska Trimble samt gratisprogrammet nanoCAD framtaget av ryska 

företaget ZAO (Eastman et al., 2011). 
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 Programvaror 

Det finns idag många programvaror som hanterar CAD och BIM. Följande är 

ett urval av de mest använda i Sverige idag. 

 

Tekla Structure 

Tekla är ett 3D-modelleringsprogram som används flitigt i samband med BIM, 

och är framtaget av det amerikanska företaget Trimble. Det är ett komplext 

system med många funktioner och stöd för en stor mängd material och detaljer. 

Flera personer kan arbeta samtidigt i programmet och möjligheterna finns att 

hantera stora modeller (Eastman et al., 2011). Tekla lämpar sig väl för 

uppritande av en stomme, men inte lika väl till att exempelvis skapa kompletta 

väggar med alla dess material. Programmet upplevs enligt konstruktör1 som 

mycket användbart men svårt att lära sig. 

 

Med hjälp av tilläggsprogram kan detaljerade betongmodeller med armering 

skapas. Intelligenta kopplingar kan göras i programmet och funktioner finns 

även för att skapa monteringshierarkier, etappindelningar och armeringsspecar 

etc. (Engström et al., 2011). 

 

Autodesk Revit 

Ett av BIM-marknadens mest populära 3D-modelleringsprogram är Revit från 

företaget Autodesk. Programmet har ett stort objektbibliotek där många företag 

skapat objekt av sina produkter som är kompatibla med Revit (Eastman et al., 

2011). Revit har ett användarvänligt gränssnitt och har starka och välfungerande 

designfunktioner. Programmet upplevs dock att ha svårt att hantera större 

modeller och vissa konstruktionsfunktioner efterfrågas (Eastman et al., 2011). 

Även Revit har tilläggsmoduler för skapandet av armering där möjligheterna 

för produktionsanpassning med etappindelning och armeringsspecifikationer 

finns. Skapandet av armeringslösningar i Revit upplevs som effektiva och 

användarvänliga (Engström et al., 2011).  

 

Autodesk AutoCad 

AutoCad, från Autodesk, lämpar sig i grund och botten framför allt till 2D, men 

har även möjligheter för 3D. Det används i hela världen och är ett av de mest 

populära programmen för att skapa bygghandlingar. Programmet har olika 

versioner beroende på efterfrågat användningsområde, men alla dessa liknar 

varandra vilket gör det lättanvänt. Programmet är begränsat i avseende på 

användning inom BIM då AutoCad inte erbjuder informations- och 

objekthantering i samma utsträckning som Tekla och Revit (Eastman et al., 

2011). AutoCad har inte tillgång till lika kraftfulla verktyg som Revit, såsom 

direktuppdatering av sektioner och fasader, energisimulering av byggnader 

samt direktkoppling mellan listor och modell (Autodesk, 2016).  
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Ett tillägg för AutoCad som hanterar armering är IMPACT Reinforcement. 

Programmet möjliggör för redovisning av armering enligt svensk standard och 

armeringsspecifikationer (Engström et al., 2011).  

 

Q-armering och QR 

Armeringsleverantören Celsa Steel Service utgör en stor del av den svenska 

armeringsmarknaden och har själva tagit fram program för hantering av 

armeringsspecifikation. Vissa 3D-modelleringsprogram kan exportera 

armeringsspecifikationen till något av spec-programmen där sedan 

etappindelning och andra förteckningar kan göras. Den fil som sedan exporteras 

kan laddas in direkt i armeringstillverkningsmaskinen, som i sin tur klipper och 

bockar järnen. I QR behöver dock inte filen exporteras, utan entreprenören kan 

istället dela databasen med en armeringsleverantör när de är redo att beställa, 

vilket minimerar ytterligare felkällor (Celsa Steelservice, 2016).  

 

 Konstruktörens arbete med BIM 

Konsultföretaget WSP har en vision att ligga långt fram i utvecklingen av BIM 

inom byggbranschen. Då BIM är ett helhetstänk och till viss del ett nytt sätt att 

arbeta inom byggbranschen, har WSP valt att dela in implementeringen av BIM 

i tre olika faser: 

 

Första fasen är BIMOne där en projektör, exempelvis en arkitekt eller 

konstruktör, ritar upp en byggnadsinformationsmodell. I denna modell kommer 

sedan projektören utföra all byggprojektering. Ur modellen kan bland annat 

mängder, tidåtgångsuppgifter och kostnader plockas ut (WSP, 2016). 

 

Andra fasen är BIMTwo. Här projekterar flera olika projektörer separata 

byggnadsinformationsmodeller som senare samordnas i en sammansatt 

byggnadsinformationsmodell. På detta sätt får samtliga parter inblandade i 

projektet en övergripande förståelse för projektet (WSP, 2016). När flera olika 

byggnadsinformationsmodeller är sammansatta kan kollisionskontroll utgöras 

för att till exempel upptäcka att ventilationskanaler går rakt igenom en balk, 

eller att en pelare blockerar fönster. Detta steg ger även byggherren/beställaren 

större insyn och förståelse för byggprocessen (WSP, 2016). 

 

Tredje fasen är BIMThree, vilket innebär att all information som tillförts 

byggnadsinformationsmodellen i ett visst stadie i byggprocessen bevaras och 

följer med när nästa stadie i byggprocessen nyttjar samma 

byggnadsinformationsmodell (WSP, 2016). I BIMThree kan alla medverkande 

i byggprojektet ta del av informationen som inmatats i 

byggnadsinformationsmodellen. Detta möjliggör exempelvis att förvaltaren av 
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byggprojektet kan hämta information om hyresytor och material samt skapa 

planer gällande underhållsbehovet för fastigheten (WSP, 2016). 

Figur 1 visar hur informationsflödet ser ut i en BIM-process respektive i en 

traditionell byggprocess. Figuren påvisar att informationen i en traditionell 

byggprocess måste matas in flera gånger, vilket ger risk för fel och 

informationsförluster mellan varje delprocess. I en BIM-process ska den 

inmatade informationen följa med modellen genom hela processen. 

 

 
Figur 1 - Informationsflödet i byggprocessen (WSP, 2016). Godkännande erhållits av WSP för publicering. 

WSP:s IT-avdelning har direktiv från ledningen att styra så gott som all 

projektering till program som kan hantera BIM. Genom detta beslut säkrar WSP 

att grundkompetensen gällande BIM-projektering generellt ökar bland dess 

anställda (WSP, 2016). För att accelerera övergången från 2D-projektering till 

BIM-projektering har WSP valt att enbart köpa in basversionen av AutoCad. 

Basversionen erbjuder ritmöjligheter i två dimensioner, men har enbart en s k 

”viewer” i 3D-läget. Detta medför att WSP fortfarande kan öppna och granska 

andra projektörers 3D-modeller som är upprättade i AutoCad, men inte rita och 

justera i dessa (WSP, 2016). 

 

Vidare håller WSP internt tre olika utbildningar inom BIM för sina anställda. 

När en nyanställd börjar ges en grundläggande kurs i BIM som behandlar 

ritprogrammen Revit och Tekla. En vidareutbildning ges efter en period av 

anställningen. För projektledare erbjuder WSP en kurs benämnd ”BIM för 

erfarna projektledare”. Kursen syftar till att ge projektledare kunskapen att 

granska byggnadsinformationsmodeller, skapa vyer och göra mindre 

revideringar. Kursen behandlar inte i någon större utsträckning hur man tekniskt 

ritar i BIM-program, utan är inriktad på BIM överlag, och hur projektledaren 

kan utnyttja BIM i byggprocessen (WSP, 2016). 
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 Juridiken kring en byggnadsinformationsmodell 

Om utvecklingen av BIM ska gå framåt krävs inte bara tekniska förändringar, 

utan även organisatoriska. Det behövs nya sätt att skapa, överföra och hantera 

informationen som finns i en byggnadsinformationsmodell. De nya sätten 

ställer nya krav på juridiken kring en byggnadsinformationsmodell (BIM 

Alliance, 2016). Vilken version är gällande, hur exakt är modellen och går 

ändringar att spåra? Det är ett urval av de frågor som dyker upp från de 

intervjuade aktörerna. 

 

Arbetet med BIM har utvecklats olika för företag inom bygg- och 

fastighetsbranschen, och det finns långt kvar att gå för att maximera vinsterna 

med konceptet. Var ett företag ligger i sin utveckling beskrivs ofta med olika 

mognadsgrader (se figur 2). 

 

 
Figur 2 - Illustration av de olika mognadsgraderna vid BIM-användning. Baserat på bild från BIM Alliance. 

I dagsläget finns några projekt som arbetar någonstans mellan nivå 2 och nivå 

3, men de allra flesta är fortfarande på nivå 1 (BIM Alliance, 2016). 

Utvecklingen av BIM går fort framåt och ställer höga krav på avtalen kring 

byggnadsinformationsmodellerna. Det är inte bara de tekniska lösningarna som 

måste utvecklas utan även organisationer, programvaror, processer m.m. Själva 

avtals- och affärsfrågorna är något som hamnat i skymundan av den tekniska 

utvecklingen (BIM Alliance, 2016).  

 

Vissa material- och systemleverantörer upplever ett orosmoment inför att dela 

med sig av sina systemlösningar i de detaljerade modellerna. De menar att 

objekten enkelt blir kopierade och deras arbete blir mindre värdefullt (BIM 

Alliance, 2016). Ett annat problem som upplevs av många är svårigheterna 

kring spårbarhet. När en ändring görs i modellen måste alla vara medvetna om 
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ändringen, förutsatt att den påverkar övriga aktörer det vill säga. Denna ändring 

måste kunna spåras till rätt person. Om spårningen saknas kan problem uppstå 

vid bestämmande av ansvar i samband med fel (BIM Alliance, 2016). 

Enligt dagens arbetssätt är 2D-ritningarna gällande bygghandlingar enligt 

rangordningsreglerna i AB 04, medan 3D-modellerna endast ses som ett 

hjälpmedel. De kan till exempel användas till att plocka ur mängdförteckningar 

eller till att titta på komplicerade lösningar innan montering sker. I dessa fallen 

är de inte stämplade som några bygghandlingar utan det måste finnas en ständig 

kommunikation mellan entreprenör och projektör så 3D-modellen är 

uppdaterad med den senaste informationen (BIM Alliance, 2016). 

 

I de närliggande länderna har utvecklingen varit blandad. Främst har de tekniska 

lösningarna varit i fokus, men i några länder uppmuntrar staten och offentliga 

bolag till användandet av BIM (BIM Alliance, 2016). I Danmark har de 

lagstadgat att de större offentliga byggbolagen ska använda sig av BIM. De har 

börjat specificera ansvaret kring informationsöverföring och vilka begrepp och 

vilka programvaror som ska användas. I Storbritannien kräver vissa offentliga 

byggherrar BIM i upphandlingarna. Regeringen har satt som mål att allt 

offentligt byggande i Storbritannien under 2016 ska vara baserat på BIM nivå 2 

(BIM Alliance, 2016). 

 

 Aktörerna i armeringsprocessen 

Genom hela armeringsprocessen är många aktörer inblandade, men de som har 

störst inverkan på processen är i slutändan konstruktören, entreprenören och 

armeringsleverantören. I detta avsnitt redovisas respektive aktörs roll och 

arbetssätt kring armeringen. 

 

 Konstruktör 

Konstruktören blir inblandad tidigt i projektet och ansvarar för uppförandet av 

konstruktionsritningar. Det vanligaste arbetssättet med armering är att 

konstruktören beräknar armeringsbehovet för konstruktionen (Engström et al., 

2011). Här specificeras dimensioner på armeringsjärnen samt vilken mängd 

armering varje byggnadsdel kräver. Armeringsdatan omvandlas till en 2D-

ritning där armeringen redovisas med streck och utbredningslinjer (Engström et 

al., 2011). 
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Figur 3 - Exempel på armeringsritning i sektion. 

I ett projekt där det är uttalat att projekteringen ska göras i BIM, erhåller 

konstruktören en byggnadsinformationsmodell från arkitekten. Konstruktören 

beräknar, genom användning av beräkningsprogram, vilka 

armeringsjärnsdimensioner och armeringsmängder som krävs på 

byggnadsdelarna av betong. Konstruktören för in armeringsdatan i 

byggnadsinformationsmodellen och modellerar upp all armering i 3D. Ur 

byggnadsinformationsmodellen skapas armeringsritningar i 2D och skickas 

vidare till entreprenören (Engström et al., 2011). 3D-modellen kan också 

skickas med som ett underlag till produktionen, där den kan används för att 

visualisera lösningar och göra arbetsberedningar. 

 

 Entreprenör 

Entreprenören blir inkopplad i olika skeden i ett projekt beroende på samarbets- 

och entreprenadform. Entreprenören bistår konstruktören och ger input kring 

olika armeringslösningar och hur produktionsanpassningen kan utföras 

(Engström et al., 2011). Oavsett om armeringsspecningen sker hos 

konstruktören eller hos en spec-konsult har entreprenören fortlöpande kontakt 

med aktören, för att säkerställa att specningen av armeringen sker korrekt, 

utifrån hur produktionen på byggarbetsplatsen ska bedrivas (Engström et al., 

2011). 

 

Entreprenören beställer armeringen från armeringsleverantören utifrån 

armeringsspecarna. Här delas armeringsbeställningen upp i olika leveranser för 

att säkerställa att korrekt armering anländer till byggarbetsplatsen när den 

behövs, för att på så sätt undvika stora armeringsupplag (Engström et al., 2011). 

I monteringsfasen av armeringen ska entreprenören se till att 
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armeringsritningarna och armeringsspecarna följs, för att byggnadsdelen ska 

uppfylla de krav som konstruktören föreskrivit. Entreprenörens val av 

armeringslösning har en stor påverkan på projektets kostnad, produktionstid och 

arbetsmiljön för armerarna ute på byggarbetsplatsen (Celsa Steelservice, 2012). 

 

 Armeringsleverantör 

Armeringsleverantören tillverkar de montagejärn och armeringsjärn som krävs 

för en betongkonstruktion. Armeringsleverantören är oftast en extern aktör till 

entreprenören men kan hos vissa större entreprenadföretag vara en intern 

leverantör.  

 

En av respondenterna nämner att i ett litet eller medelstort projekt kan 

platschefen ensam vara ansvarig för att bestämma armeringsleverantör och 

vilka armeringslösningar projektet ska använda sig av. Respondenten berättar 

att armeringsleverantören kan bistå entreprenadföretaget med 

armeringsspecning. Armeringsleverantören kan, under armeringsmöte med 

platschefen, föreslå olika armeringslösningar för att optimera ledtiden i 

armeringsfasen. Dessa lösningar kan exempelvis bestå av en ökad användning 

av färdigsvetsade armeringskorgar som lyftes på plats på bygget, förskjutning 

av skarvar för att minska armeringsmängden i en viss punkt eller förändringar 

av betonggeometrin för att underlätta utrullningen av rullarmering (Engström et 

al., 2011). 

Om en konstruktör eller spec-konsult har projekterat färdiga armeringsspecar 

som levereras till armeringsleverantören, agerar aktören då enbart som 

leverantör av armeringen. Armeringsleverantör1 berättar att vid inmatning av 

armeringsdata i bockningsmaskinen sker en viss granskning av operatören för 

att säkerställa att armeringsjärnen går att bocka i maskinen. 

 

 Armeringsprocessen 

Dagens armeringsprocess är mycket projektspecifik och det finns många olika 

arbetssätt. I följande avsnitt försöker några av de arbetssätten belysas samt några 

av de problem som kan uppstå med dessa arbetssätt. En stor del av följande 

innehåll är baserat på information från de genomförda intervjuerna. 

 

 Projektering 

Under projekteringen skapas de bygghandlingar som sedan ska användas av 

entreprenören för uppförandet av byggnaden. Det är en samverkan mellan flera 

olika projektörer, bland annat konstruktören, arkitekten, VVS-konsult med 

flera. Ur armeringssynpunkt är framför allt konstruktören inblandad på grund 
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av ansvaret för all armeringsdimensionering och skapandet av 

armeringsritningar.  

 

Konstruktören står för övergripande armeringslösningar i konstruktionen, och 

för att dessa ska passa produktionen krävs ständig kontakt mellan entreprenören 

och konstruktören (Engström et al., 2011). Beroende på upphandlingsform är 

denna kontakt inte alltid möjlig då en tidsförskjutning finns mellan aktörerna. 

Detta beror många gånger på att vid den tidpunkt entreprenören påbörjar arbetet, 

har konstruktören gått vidare till andra projekt. De fel som då upptäcks eller 

önskemål från entreprenören skapar onödigt revideringsarbete (Engström et al., 

2011).  

 

Många gånger orsakas denna förskjutning, enligt flera respondenter, av att 

projektet är upphandlat som en utförandeentreprenad, vilket då innebär att när 

entreprenören upphandlas är konstruktionshandlingarna redan färdigställda. 

Vid en totalentreprenad sker kommunikation i större utsträckning vilket skapar 

möjligheter för entreprenören att i ett tidigt skede framföra sina önskemål kring 

konstruktörens armeringslösningar.  

 

I armeringsprojekteringen delar konstruktören oftast upp armeringen efter olika 

byggnadsdelar, eller gjutetapper. Det kan vara bottenplatta, pelare, väggar etc. 

Vidare namnger konstruktören all armering som tillhör en viss byggdel med ett 

identifikationsnamn. På detta sätt kan konstruktören med enkla medel samla all 

armering som tillhör en viss byggnadsdel, och skapa en armeringsspec för just 

denna del, om det efterfrågats (Engström et al., 2011).  

 

Under projekteringen hålls flera samordningsmöten där olika projektörer samlar 

sina byggnadsinformationsmodeller i exempelvis programmet Solibri Model 

Checker. Här går aktörerna igenom samgranskningsmodellen för att upptäcka 

kollisioner och anpassa konstruktionen, till exempel de olika byggdelarna till 

installationer. Konstruktör2 berättar exempelvis att stora håltagningar i 

betongväggar, för ventilationskanaler, kan innebära att konstruktören måste 

komplettera med extra armering kring håltagningen. Även vid traditionellt 2D-

arbete sker samgranskning där de inblandade aktörerna jämför sina ritningar för 

att allt ska samverka. 

 

Även om användandet av byggnadsinformationsmodeller förekommer under 

projekteringen så är det vanligaste tillvägagångssättet ändå att 2D-ritningar 

skickas vidare till entreprenören (Engström et al., 2011). I det fall 

byggnadsinformationsmodeller ska användas i större utsträckning, krävs bland 

annat ett klargörande kring ansvarsfrågan. Det kan uppstå oklarheter kring vem 

som ansvarar för att modellen innehåller den senaste informationen, och att rätt 

modellversion används (Engström et al., 2011). 
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Enligt BIM Alliance (2016) bör rangordningsreglerna (se tabell 2) i 

standardavtalen ändras. De anser att byggnadsinformationsmodellen bör ha 

status som en gällande handling och borde i sådana fall hamna ovanför både 

ritningar, beskrivningar och ej prissatt mängdförteckning i rangordningen. De 

anser vidare att AB 04 och ABT 06 bör kompletteras gällande nyttjande- och 

äganderätt till byggnadsinformationsmodellen. Detta för att möjliggöra 

användandet av modellen genom hela processen utan några tveksamheter kring 

huruvida informationen stämmer eller inte. 

 
Tabell 2 - Rangordningsreglerna enligt AB 04 kap 1 § 3 

Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna gäller de i följande 

ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat: 
1. kontrakt 

2. ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i administrativa 

föreskrifter 

3. AB 04 

4. beställning 

5. anbud 

6. särskilda mät- och ersättningsregler 

7. á-prislista eller prissatt mängdförteckning 

8. kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets 

avgivande 

9. administrativa föreskrifter 

10. ej prissatt mängdförteckning 

11. beskrivningar 

12. ritningar 

13. övriga handlingar 

 

 Specning 

En armeringsspecifikation består av en lista som specificerar mängden armering 

som behövs. Den kan innehålla typ av järn, antal, längd, gjutetapp, 

bockningstyp och liknande. Specen kan fås på olika sätt. Det vanligaste sättet 

är att armeringsritningarna från konstruktören skickas till en spec-konsult, som 

kan vara direkt kopplade till entreprenören eller externa konsulter (Engström et 

al., 2011). Spec-konsultens uppgift är att, utifrån armeringsritningarna i 2D, 

beräkna den armering som krävs till projektet eller delmomentet. Detta arbete 

görs nästan uteslutande för hand. Spec-konsulter är oftast mycket erfarna 

gällande armering och har stor kunskap kring hur produktionsanpassningen ska 

genomföras, för att underlätta för entreprenören (Engström et al., 2011).  
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Spec-konsultens arbete fungerar också som en extra kvalitetskontroll åt 

konstruktören. Konstruktör1 berättar att spec-konsulten många gånger utför 

specningen som ett extraarbete, vid sidan om ett annat ordinarie jobb.  

 

Beställaren eller entreprenören kan också beställa specen av konstruktören. Det 

traditionella arbetssättet är då liknande det spec-konsulten gör, men 

konstruktören saknar många gånger samma erfarenhet kring 

produktionsanpassning (Engström et al., 2011). Det modernare arbetssättet är 

att speca med hjälp av BIM. När konstruktören ritat in all armering i 

byggnadsinformationsmodellen kan armeringsspecen fås ut genom ett 

knapptryck (Eastman et al., 2011). Det förutsätter dock att exakt all armering är 

inritad. 

 

 
Figur 4 - Exempel på en armeringsspecifikation uppdelad efter väggar. 

Oavsett vem som specar armeringen kan den skickas vidare på flera olika sätt. 

Ett sätt är i ”dött” format där specen görs på vanligt papper eller i PDF-format 

eller liknande, och ett annat är digitalt med hjälp av en så kallad XML-fil 

(Engström et al., 2011), alternativt genom molntjänster. När spec-konsulten 

eller konstruktören gjort specningen, oavsett på papper eller med BIM, så kan 

datan föras in i ett spec-program, exempelvis Q-armering.  

 

Har specningen gjorts på papper sker denna överföring manuellt, men har den 

gjorts med en byggnadsinformationsmodell kan specningen föras in digitalt. 

Väl i programmet kan viss handpåläggning krävas, om aktören till exempel vill 

produktionsanpassa armeringen. Den XML-fil som sedan plockas ut kan 

armeringsleverantören ladda in direkt i armeringstillverkningen och på så sätt 

få ett automatiserat flöde av armeringstillverkningen (Engström et al., 2011).  
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 Produktionsanpassning 

En av de viktigaste delarna av hela armeringsprocessen är 

produktionsanpassningen. Det är steget där armeringen förbereds inför leverans 

och montering. För att underlätta produktionen delas armeringen gärna in i 

gjutetapper, såsom bottenplatta, väggar, hus 1, hus 2 etc. Dessa etapper kan 

också innehålla information om önskad leveranstidpunkt (Engström et al., 

2011). Armeringsbeställningarna görs sedan inför respektive etapp för att 

undvika att arbetsplatsen tvingas förvara hela projektets armering på 

byggarbetsplatsen samtidigt.   

 

Etapperna delas många gånger in i färger där exempelvis armeringsjärn märks 

upp i samma färg som det hus där armeringen ska monteras. En annan typ av 

produktionsanpassning är förtänksamheten kring montering. För tunga 

armeringsjärn och krångliga arbetsställningar skapar en dålig arbetsmiljö för 

armeraren (Celsa Steelservice, 2012). 

 

 Granskning 

I armeringsprocessen sker det hos varje aktör en viss granskning av 

armeringshandlingarna. När konstruktören har upprättat armeringsritningar och 

armeringsspecar, berättar konstruktionssrespondenterna att det sker en intern 

granskning på konstruktionsföretaget. De intervjuade entreprenörerna berättar 

att de ibland gör en egen granskning för att säkerställa att armeringslösningarna 

stämmer och etappindelningen gjorts på ett korrekt sätt. 

 

 Beställning och tillverkning 

Om entreprenören har levererat armeringsspecarna i PDF-form, matas 

informationen från armeringsspecarna manuellt in i maskinerna som bockar 

armeringen (Engström et al., 2011). Får däremot armeringsleverantören 

specarna som XML-filer kan data från dessa filer laddas in direkt i 

bockningsmaskinerna, utan handpåläggning från armeringsleverantören. I 

rapporten Armering i byggprocessen – effektivisering av 

informationshanteringen nämner Engström et al. (2011) att 

armeringsleverantörer som utnyttjar digitala armeringsspecar i form av XML-

filer minskar sina interna felkällor med 60 procent.  

 

Armeringsrespondenterna redogör för att man inför leverans av armeringen, 

normalt sorterar armeringsjärnen enligt olika gjutetapper och märker upp 

armeringshögarna med märkbrickor och bandstroppar. Bandstropparna har 

olika färg för att lätt identifiera vilken etapp en viss armeringsleverans tillhör. 
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Armeringen för de olika etapperna levereras enligt ett tidsschema som 

entreprenören delgett armeringsleverantören vid beställningen av armeringen. 

 

 
Figur 5 - Uppmärkning av en prefab-korg, med armeringsmärkbricka, innan leverans till byggarbetsplatsen.  

 Leverans och montering 

Logistiken på en byggarbetsplats är en avgörande faktor för hur väl projektet 

löper på. I ett projekt med stora mängder armering ställs höga krav på när och 

hur leveranserna sker. I bästa fall har armeringen produktionsanpassats och är 

då uppmärkt på sådant sätt att man kan spåra var och när armeringen ska 

monteras.  

 

 
Figur 6 - Exempel på detaljerad armeringsritning. 

Beroende på projekt vill entreprenören ha armeringen levererad på olika sätt. 

Finns tid och utrymme för montering på plats kan ILF väljas. Då levereras 

armeringsjärnen klippta och bockade och är redo att monteras i gjutformarna 

(Celsa Steelservice, 2012). Detta arbete är mycket fysiskt påfrestande för 
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arbetarna och här kan entreprenörerna med fördel istället använda rullarmering 

eller prefabricerade armeringskorgar. Dessa prefab-korgar levereras 

färdigmonterade till platsen och kräver således en mycket kort förvaringstid, 

och kan istället lyftas på plats i sin helhet. Detta skapar en mycket bättre 

arbetsmiljö och ger en ökad produktivitet (Celsa Steelservice, 2012). 

 

Enligt entreprenör2 finns det ofta en armeringsstation på byggarbetsplatsen i 

händelse av missar i leveranser. Detta på grund av att kostnaden för en 

stillastående byggarbetsplats på grund av avsaknaden av armering, vida 

överstiger kostnaden för upprättandet av en armeringsstation. 

 

 Sammanfattning av teori 

Utifrån teorikapitlet kan det utläsas att konstruktören i vissa fall ritar upp 

armeringen i en byggnadsinformationsmodell, men trots en korrekt upprättad 

armering i byggnadsinformationsmodellen önskar entreprenören endast 

armeringsritningar och armeringsspecar som 2D-handlingar. Konstruktören 

upprättar därför oftast byggnadsinformationsmodellerna för sina egna behov, 

och övriga aktörer i armeringsprocessen drar därmed inte nytta av 

informationen som byggnadsinformationsmodellen innehåller. 

 

Kravet att leverera i 2D-handlingar har till dels sin förklaring i att den 

traditionella armeringsprocessen upplevs som väl genomarbetad och aktörerna 

vet vad som väntas från varje enskild aktör. Dels finns förklaringen i det faktum 

att ansvarsfrågan kring byggnadsinformationsmodellen är oklar, varför 

byggnadsinformationsmodellen betraktas som ett hjälpmedel och inte gällande 

handlingar (se kapitel 3.1.5). Frågor som vilken status en viss byggnadsdel har, 

om det går att låsa vissa delar av modellen samt om 

byggnadsinformationsmodellen kan stämplas som bygghandling måste noga 

utredas och besvaras innan byggnadsinformationsmodellen kan levereras som 

bygghandling. 

 

Vid utförandeentreprenad finns en tidsfördröjning mellan entreprenören och 

konstruktören, vilket hämmar god kommunikation. Vid den tidpunkt då 

entreprenören ska montera armeringen har konstruktören gått vidare till nästa 

projekt, och är således inte lika insatt längre. Vid en totalentreprenad kan 

aktörerna ha kommunikation under projekteringens gång och entreprenören kan 

framföra sina åsikter och förslag tidigt, vilket minskar senare fel. 
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4 Resultat 

Här redovisas resultaten från de genomförda intervjuerna. Med intervjuerna 

önskar studien, med utgångspunkt i problemformuleringen, få besvarat vilka 

problem dagens armeringsprocess står inför, och hur BIM kan användas för att 

förenkla processen. 

 

Resultaten presenteras utifrån övergripande frågeställningar som 

sammanfattar frågorna i den använda frågemallen (se Appendix). Dessa 

återges utifrån det generella BIM-perspektivet, aktörsperspektivet och 

processperspektivet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande analys av 

resultatet till stöd för efterkommande diskussion och slutsatser. 

 BIM 

Inledningsvis försöker studien få svar på allmänna frågeställningar kring 

användandet av BIM, som även har betydelse för de mer specifika 

frågeställningarna kring armering. 

 

 Branschens syn på BIM 

Hur utnyttjas fördelarna med BIM? 

Alla respondenter är överens om att branschens generella kunskap gällande 

BIM måste förbättras. Genom ökad kunskap tror respondenterna att branschen 

lättare kan dra nytta av fördelarna med BIM. Konstruktör3 nämner att 

uppdragsledare till viss del saknar kunskap gällande BIM, vilket konstruktören 

tror håller tillbaka övergången från 2D-projektering till ett arbetssätt där BIM 

implementeras fullständig genom hela projektet.  

 

Liksom gällande kunskapsbristen, är alla intervjuade aktörer eniga om de 

många fördelar med BIM som finns i byggprojekt. Entreprenör4 lyfter fram att 

i ett BIM-projekt får beställaren och/eller kunden tidigt en tydlig bild av hur 

projektet ska se ut som färdigställd produkt. Vidare är kommunikationen 

enklare och tydligare mellan olika parter när en byggnadsinformationsmodell 

används, vilket minskar risken för missförstånd mellan olika aktörer. 

Entreprenören lyfter fram att deras arbete med BIM bland annat är ett sätt för 

företaget att locka till sig personer med intresse för och kunskap kring BIM. 

 

Entreprenör1 pekar på flera fördelar med användandet av BIM. Ökad 

effektivitet överlag, bättre kontroll av projektet samt minskade ledtider i 

produktionen. Entreprenören lyfter också fram att användandet av BIM gör det 

lättare för beställare, politiker och allmänhet att förstå projektets slutresultat. 
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Vilka nackdelar finns det med BIM? 

När det kommer till eventuella nackdelar nämner konstruktör1 övergången från 

en 2D-baserad projektering till att arbeta med BIM-projektering. Typlösningar 

som konstruktörskontoret har samlat på sig och som konstruktören vet fungerar, 

behöver vanligtvis ritas upp på nytt i ett BIM-projekt. Detta medför en längre 

projekteringstid för konstruktören då tidigare ritade typlösningar inte kan 

återanvändas i BIM-programmet. Likaså kan nya BIM-objekt behöva skapas 

för att ersätta 2D-objekt i konstruktörens objektsbibliotek. 

 

Ett annat problem är, enligt armeringsleverantör2, att besparingen som görs av 

BIM i projektet inte nödvändigtvis hamnar hos konstruktören som arbetat fram 

byggnadsinformationsmodellen. Besparingarna kan till exempel istället 

tilldelas entreprenören och armeringsleverantören.  

 

Vilka skillnader upplevs mellan 2D- och BIM-projektering? 

Konstruktör3 nämner i intervjun att BIM-projektering inte nödvändigtvis 

behöver betyda en ökad projekteringstid eller projekteringskostnad. 

Projektledaren, BIM-samordnaren eller annan aktör i processen kan i ett projekt  

välja en låg detaljnivå i BIM. Aktörerna kan då dra nytta av BIM-samordning i 

stort, men behöver inte nödvändigtvis projektera alla handlingar i BIM utan kan 

välja 2D-ritningar till detaljer och dylikt.  

 

Vidare menar konstruktör3 att tidsåtgången med 2D-projektering och BIM-

projektering inte alltid kan jämföras. Till exempel kan ett projekt i 2D 

projekteras på en hög och avancerad nivå medan en 

byggnadsinformationsmodell kan hållas simpel. Argumentet att BIM-

projektering skulle ta längre tid saknar därmed tyngd eftersom olika nivåer kan 

uppnås oavsett projekteringstyp.  

 

När lönar sig projektering i BIM? 

BIM kan, enligt entreprenör4, vara ett hjälpmedel för att öka graden av 

standardisering i byggprocessen. Vidare tror entreprenören att när det går att 

helt kommunicera med byggnadsinformationsmodellen, och samla erfarenheter 

i modellen, då kommer branschen verkligen se fördelarna med att driva hela 

projektet i BIM. Entreprenören tror också att branschen då kommer ställa krav 

att alla projekt ska använda BIM. 

 

Även om alla respondenter ställer sig positiva till BIM är flera angelägna att 

poängtera att BIM-projektering inte alltid är lönsamt i alla projekt. 

Respondenterna anser att det måste finnas ett tillräckligt stort incitament i 

produktionen gällande besparingar för att uppväga den ökade kostnaden för 

projekteringen att utföra projektet i BIM. I ett mindre projekt varar 
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produktionen oftast en kortare tid, vilket ger mindre potentiella tidsvinster, 

jämfört med ett stort projekt. 

 

 Upphandlingsformer 

Hur påverkar de olika upphandlingsformerna arbetet med BIM? 

För att fullständigt kunna utnyttja fördelarna med BIM måste rätt entreprenad- 

och samarbetsform väljas. BIM kan givetvis användas oavsett entreprenadform, 

men respondenterna anser det är extra effektivt vid en totalentreprenad. 

Fördelarna, i en totalentreprenad, är den kommunikation som mycket enklare 

uppstår mellan entreprenören och konstruktören. Då de arbetar i ett tätt 

samarbete och framförallt oftast samtidigt kan många problem minimeras 

omedelbart. 

 

Flera respondenter berättar att vid en utförandeentreprenad har oftast 

konstruktören, då produktionen tar vid, gått vidare till andra projekt. Ett bra 

exempel på detta är produktionsanpassningen. Vid en totalentreprenad kan 

konstruktören redan under projekteringen höra av sig till entreprenaden och få 

direktiv kring exempelvis gjutetapper och produktionslösningar. Detta är saker 

som sedan kan föras in direkt i byggnadsinformationsmodellen och användas 

genom hela projektet.  

 

I en utförandeentreprenad är det inte ens säkert att entreprenören är upphandlad 

då projekteringen pågår. När armeringen väl ska beställas och potentiella fel 

hittas så kontaktas konstruktören, som  då arbetar med andra projekt. De fel som 

måste åtgärdas resulterar i ett ÄTA-arbete och risker finns för förseningar i 

produktionen.  

 

Armeringens utförande är mycket projektspecifikt och alla entreprenörer 

hanterar det olika. Intervjuerna har genomgående visat att respondenterna 

önskar bättre och tidigare kommunikation med övriga aktörer. En uppfattning 

som en intervjuad entreprenör framhäver är att en byggnadsinformationsmodell 

framtagen under en utförandeentreprenad ofta har en lägre detaljeringsgrad och 

på så sätt har ett lägre värde, jämfört med en modell skapad i en 

totalentreprenad. 

 

Hur ser aktörerna på partnering som samarbetsform i ett BIM-projekt? 

Partnering anses av många respondenter vara en bra samarbetsform om BIM 

ska användas. Det ger möjligheterna för aktörerna att arbeta samtidigt och 

uppmuntrar till ständig kommunikation sinsemellan. Om en konstruktör ska 

upphandlas i en totalentreprenad så har en preliminärhandling redan gjorts för 

att möjliggöra anbud på projektet. Ena respondenten menar att i det steget har 
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redan en del av lösningen låsts. I ett partneringsamarbete finns inte det steget, 

så rätt lösningar kan väljas i projekteringen utan några begränsningar.  

 

Större möjligheter ges till alla inblandade att påverka projektet. Entreprenör1 

förklarar fördelarna vid återkommande projekt. Ska exempelvis flera hus 

byggas så finns möjligheten, efter första huset, att förbättra processen inför 

nästa hus. I partnering blir även konstruktören inblandad och kan genomföra 

förbättringar kontinuerligt under projektet. Konstruktör1 anser att partnering 

lätt blir rörigt, och saknar en tydlig ansvarsfördelning, men att det ändå har sina 

fördelar. Konstruktören får betalt för alla nedlagda timmar, vilken är svårt vid 

ett fast pris-avtal.  

 

 Juridiken kring en byggnadsinformationsmodell 

Vilken juridisk status har en byggnadsinformationsmodell? 

Det visar sig tydligt i intervjuerna att ansvarsfrågan är en tydlig flaskhals för 

utvecklandet av BIM. Idag fungerar det så att 2D-ritningarna alltid ses som de 

gällande handlingarna, men det är inte helt självklart vad 

byggnadsinformationsmodellen ses som.  

 

Ett problem är att konstruktörerna inte ritar in exakt allting i 3D-modellen. 

Geometrierna, med längder och höjder, stämmer i princip alltid i en 

byggnadsinformationsmodell, men när sedan detaljerna ska ritas in väljer man 

istället ett snitt, exempelvis en hörndetalj, och säger att den gäller i varje hörn. 

Redan där stöter man på en stor begränsning. Konstruktör1 anser att om exakt 

alla detaljer, allt material och all information ska vara med i modellen blir det 

en mycket tung fil som ska skickas genom processen.  

 

När det finns en byggnadsinformationsmodell i projektet är det lätt att tro att 

den alltid är 100 % rätt. Konstruktör1 nämner att de i vissa fall bara ritar upp 

delar av projektet för att påvisa en specifik detalj eller allmän lösning. I dessa 

modeller kan väsentlig information saknas, vilket ställer stora krav på 

användaren av modellen. Varje person som går in i modellen för att kolla 

någonting måste komma ihåg att ifrågasätta riktigheten i modellen. Är just 

denna modell korrekt i det som ska utföras? Det måste finnas grundläggande 

kunskapsnivå i branschen i användandet av BIM. Inte bara för skapandet av 

modellerna, utan även för kunskapen om vilka potentiella möjligheter man kan 

få av modellerna, och därmed vilka krav man kan ställa.  

 

Hur hanteras statusen på olika byggnadsdelar i en 

byggnadsinformationsmodell? 

Ett byggprojekt håller på under en lång tid, ibland flera år. Olika delar av 

modellen ska därför användas vid olika tidpunkter i projektet. Det kan då bli 
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osäkerheter kring vilka delar som kan användas och vilka delar som fortfarande 

projekteras. Det blir därför oerhört viktigt att kunna precisera vilken 

information som är användbar, och till vilket utsträckning. Denna precisering 

kallas Level of Detail (BIM Alliance, 2016).  

 

Detta kräver också att olika delar av modellen bara är tillgängligt för rätt aktör 

i projekteringen. Exempelvis ska inte el-konsulten ha möjlighet att ändra i 

markmodellen. Respektive aktör måste ha möjlighet att kunna låsa sin del i 

modellen. Konstruktör3 förklarar att möjligheterna finns att statusbestämma 

olika delar av modellen. I projektet bestäms vad olika färger ska betyda, 

exempelvis kan gult betyda att läget och tjockleken på en vägg är fast, men 

armeringsmängden är fortfarande obestämd. Entreprenören kan då när en vägg 

är markerad som färdigprojekterad, mänga materialet i väggen, samtidigt som 

konstruktören kan arbeta vidare i andra byggnadsdelar.  

 

Vilka förändringar behövs för implementering av BIM i byggbranschen? 

Incitament krävs för att användandet av BIM ska utökas och få större utslag i 

branschen. BIM Alliance (2016) drar en parallell till när man började införa 

olika miljöklassningssystem. Det var först då miljöklassningen användes som 

argument för en värdeökning på byggnaderna som dess riktiga genomslag kom. 

På samma sätt krävs att vinsterna och nyttan tydliggörs med BIM för att uppnå 

samma genomslag. Redan på beställarnivå måste kunskapen finnas för att ge 

hela projektet en genomgående vinstpotential.  

 

I Norge har man redan sett att anbudssumman för ett BIM-projekt går upp i 

jämförelse med vanlig projektering. Dock medför det en högre kvalitet på 

informationen i projekteringen, vilket i sin tur leder till en lägre slutkostnad tack 

vare bland annat en smidigare process och färre ÄTA-arbeten (BIM Alliance, 

2016) 

 

Respondenterna är övertygade att byggnadsinformationsmodellen förr eller 

senare kommer ha någon slags bindande status. Det råder delade meningar om 

huruvida 2D-ritningarna kommer vara kvar eller inte, men BIM kommer 

åtminstone kliva in och ha större nyttjandegrad än idag.  

 

 Framtiden 

Hur ser aktörerna på framtiden och BIM? 

Respondenterna har många olika synsätt gällande framtiden och BIM. 

Konstruktör1 berättar att fler och fler beställare ställer krav på konstruktörerna 

att projektera helt i BIM. Detta krav från beställaren driver på utvecklingen mot 

BIM för hela byggbranschen. Entreprenör4 lyfter fram att alla tillämpningar av 

BIM inte är kända än, utan tror att branschen kommer finna nya sätt att nyttja 
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BIM för att minska kostnader, öka kvalitet och korta ner ledtiderna. 

Entreprenören anser vidare att det kommer bli en snöbollseffekt när BIM på 

bred front används i branschen.  

 

Vilka förändringar behövs för implementering av BIM i byggbranschen? 

Konstruktör3 anser att omställningen till att enbart använda BIM i 

projekteringen kommer ske i samband med att det sker ett generationsskifte 

inom byggbranschen. Då kommer projektörer med BIM-kunskap ta över 

uppdragsansvaret från dagens uppdragsansvariga, och ta med den erfarenhet 

och kunskap som de har gällande BIM. Konstruktör3 anser att dessa framtida 

uppdragsansvariga kommer kunna styra användandet av BIM i projekten på ett 

annat sätt än i nuläget. Liknande tankesätt är entreprenör4 inne på. Genom att 

höja kunskapen kring BIM hos samtliga anställda kan BIM mer aktivt utnyttjas 

i branschen. 

 

Enligt entreprenör4 är den tekniska delen gällande BIM inte är svårt att 

implementera. Det är snarare den organisatoriska biten som tar tid. Entreprenör4 

menar att när förändringar ska genomföras som involverar människor blir det 

snabbt komplext och många aspekter måste tas i beaktning vid 

förändringsarbetet. Kunskapen hos alla inblandade människor varierar stort och 

den spridda synen på BIM ger svårigheter för alla att samverka. 

 

Den stora förändringen inom byggbranschen tror entreprenör2 sker när 

branschen går ifrån synsättet att BIM bara är en 3D-modell till att det blir ett 

arbetssätt gällande det digitala informationsflödet. Informationen som en gång 

matats in i en byggnadsinformationsmodell ska inte behöva matas in i modellen 

igen när byggnadsinformationsmodellen exporteras och delas mellan olika 

aktörer och system. 

 

 Aktörerna i armeringsprocessen 

I följande avsnitt ämnar studien beskriva hur respondenterna ser på sina 

respektive arbetssätt ur en armeringssynpunkt. Fokus kommer ligga på BIM, 

armering, pilotprojekt och kommunikation. 

 

 Konstruktör 

Hur arbetar aktören med armering idag? 

Konstruktörens arbetsmängd påverkas mest av beslutet kring om man ska 

använda BIM eller inte. Ska BIM användas ställs högre krav på kunskaper kring 

programvaror och arbetsmetoder. Den traditionella arbetsmetoden kring 

armering ses av de flesta intervjuade konstruktörer fortfarande som ett bekvämt 

arbetssätt, men alla ser fördelarna med att använda BIM till armeringen.  
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Alla intervjuade konstruktörer har på ett eller annat sätt berört BIM i 

armeringsarbetet, men i helt olika utsträckningar. Konstruktör2 och 

konstruktör3 har kommit en bit i utvecklingen av BIM i 

armeringsprojekteringen och kunde visa upp byggnadsinformationsmodeller 

med den fullständiga armeringen uppritad i 3D.  

 

Vilka förändringar krävs i konstruktörens arbetssätt med BIM och 

armering? 
Konstruktör3 menar att kunskapsnivån hos konstruktörerna måste öka överlag. 

Inte bara hos personen som ritar, utan även uppåt i organisationen som hos 

exempelvis uppdragsledaren. De måste inte nödvändigtvis kunna den 

rittekniska biten, men ha en översiktlig kunskap om vilka möjligheter som finns 

genom användandet av BIM. Denna åsikt backas upp av flera andra 

respondenter. 

 

Vidare anser konstruktören att de själva börjar bli vana vid BIM-programvaran, 

vilket innebär att de är snabbare i till exempelvis Revit än vad de är i AutoCad. 

De levererar bättre material på kortare tid än innan. Det innebär att en 

byggnadsinformationsmodell oftast ritas upp oavsett vad entreprenören eller 

beställaren efterfrågat. Modellen hjälper konstruktören i sitt arbete, men 

problemet uppkommer när efterkommande aktörer inte är intresserade av 

modellen. I själva verket hade modellen kanske kunnat utnyttjas genom hela 

projektet.  

 

Konstruktörsrespondenterna upplever alla att armering i BIM först måste testas 

på mindre projekt. Att påbörja arbetet på ett stort och komplext projekt kan vara 

en stor förlust. Konstruktörens arbete är många gånger styrt av vad beställaren 

eller entreprenören efterfrågat. Konstruktionsföretagen måste kunna räkna med 

en förlust på ett pilotprojekt, då resurserna läggs på arbetsmetoder man är ovan 

vid. Konstruktörerna hävdar att det inte finns något större spelrum för 

pilotprojekt men poängterar ändå vikten av att börja smått och arbeta sig uppåt 

mot större projekt.  

 

Konstruktör1 berättar att entreprenören ställt krav på armeringsritningar och 

specar, men inte något krav på 3D. Då företaget själv inte levererade några 

utsagda pilotprojekt tog konstruktören själv initiativ till att uppföra en 3D-

modell med armering.  

 

De pilotprojekt som de intervjuade konstruktörerna genomfört har haft blandade 

utfall. Vid projekt där svängrummet för experimenterande är litet har resultatet 

blivit sämre. Konstruktör1 hade ett sådant projekt där de slutligen beslutade att 

det inte var lönsamt att rita armeringen i 3D, specifikt i detta projekt. En 

självreflektion gjordes dock kring avsaknaden av erfarenhet kring BIM-
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armering vid tillfället. Konstruktör2 bekänner att deras första projekt med BIM-

armering var för stort, och stora resurser lades på projektet, där BIM-armering 

var nytt för de flesta projektörerna. Konstruktören anser att det hade varit 

mycket bättre om ett mindre projekt användes som pilotprojekt. 

 

Hur kan dagens armeringsprocess förändras? 

En återkommande iakttagelse som flera respondenter tar upp, gäller 

återkopplingen mellan entreprenören ute på byggarbetsplatsen och 

konstruktören. Flera respondenter nämner att det är regel snarare än undantag 

att konstruktören inte får någon feedback alls från entreprenören gällande de 

armeringshandlingar som konstruktören har levererat vidare. Konstruktör2 

beskriver att det i större grad sker en återkoppling i totalentreprenader jämfört 

med utförandeentreprenader.  

 

I samtal med entreprenör5 nämns frågan om feedback till konstruktören, och då 

lyftes vissa möjliga anledningar upp till varför detta inte sker oftare. Dels ansågs 

det att pengar inte finns avsatta hos de olika aktörerna att ägna sig åt 

återkoppling under eller efter projektprocessen. Dels trodde entreprenör5 att det 

är en fråga om attityd gällande återkoppling, där många aktörer misstolkar ärliga 

försök till erfarenhetsutbyte som påhopp på kvaliteten på deras arbete. 

Entreprenör5 anser vidare att genom återkoppling minskas fel och kvaliteten 

ökas, men att det i branschen saknas ett medvetet driv mot ständig återkoppling 

mellan aktörerna i byggprocessen.  

 

Hur kan samarbetet förbättras mellan aktörerna? 

Konstruktör3 efterfrågar möjlighet till att konstruktören, entreprenören och 

armeringsleverantören träffas och delar kunskap. Det behöver inte vara kopplat 

till något projekt utan mer som allmänna möten. Till exempel kan konstruktören 

och armeringsleverantören båda tjäna på detta genom att konstruktören kan 

specificera vilken armeringslösning som ska användas, och hänvisa till en 

specifik armeringsleverantör. Konstruktören önskar att armeringsleverantören 

presenterar sina produkter och lösningar för konstruktörerna. Det skapar en god 

relation mellan aktörerna och uppmuntrar till ständig kommunikation. Övriga 

intervjuade konstruktörer önskar också möten mellan aktörerna. 

 

 Entreprenör 

Hur arbetar aktören med armering idag? 

Liksom hos konstruktören finns det inom de intervjuade entreprenadföretagen 

en stor spridning på arbetssättet gällande armering. Några respondenter 

använder byggnadsinformationsmodellen, som skickats från konstruktören, 

som samordningsmodell för att upptäcka kollisioner som annars kan bli dyra att 

åtgärda om de upptäcks först i produktionsfasen.  
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En av entreprenörerna använder byggnadsinformationsmodellen som levererats 

från konstruktören för att utföra arbetsberedningar i produktionen och för att 

tydligare illustrera vad som ska utföras. En övervägande del av 

entreprenadföretagen som intervjuades framhåller att i merparten av projekten 

sker armeringsprocessen på det traditionella sättet utan användning av BIM eller 

krav på konstruktören att utföra specning av armeringen.  

 

Entreprenör3 använder sig av en anställd som hanterar 2D-armeringsritningar 

från konstruktören och ritar upp all armering i Tekla. Detta medför att 

etappindelningar och komplicerade konstruktioner blir lättare att illustrera för 

projektledare och platschef men även för att göra arbetsberedningar av 

armeringen. Dessa arbetsberedningar utförs i samråd med montagelaget som 

arbetar ute på byggarbetsplatsen. Entreprenör3 går då igenom alla moment som 

ska utföras och tar in input från armeringsarbetarna för att förenkla arbetet och 

därmed minska kostnader och tid i produktionen. Detta kräver ett förarbete där 

modellen rensas på onödig information och vyer plockas ut, för att endast visa 

det som är intressant för det aktuella arbetsmomentet. 

 

Entreprenör3 beskriver vidare att armeringsarbetarna till en början var 

tveksamma när arbetsberedning av armeringen skulle införas i BIM, men har 

nu helt anammat arbetssättet och uppmuntrar platschefen att hålla 

arbetsberedningsmöten. Entreprenör3 tror att detta kan tillskrivas att 

montagelaget insett fördelarna med BIM och förstått att arbetet fortskrider 

snabbare när alla vet hur arbetet ska utföras och vilka problem som kan uppstå 

innan man går ut på byggarbetsplatsen. 

 

Vilka förändringar krävs i entreprenörens arbetssätt med BIM och 

armering? 
Entreprenörerna har annorlunda förutsättningar för pilotprojekt jämfört med 

konstruktörerna. Respondenterna anser att det i en totalentreprenad eller ett 

partneringsamarbete finns möjligheterna att styra alla inblandade aktörer åt 

samma håll. Att implementera BIM vid sådana projekt ställer visserligen högre 

krav på alla inblandade men hela processen kan också dra nytta av BIM i en 

större utsträckning och låta alla generera erfarenheter inför framtida projekt.  

 

Problemen som uppstår är dock bland annat frågan om vem som ska betala för 

den extra tid som läggs ner. Enligt entreprenör4 belastas majoriteten av 

pilotprojekten företaget internt, men det finns också vissa projekt där beställaren 

är med och tar kostnader. Det avgörs oftast på beställarens egen kompetens 

kring BIM och vilken grad av involvering vederbörande har. Entreprenör4 anser 

att beställaren alltid kan beställa ett komplext projekt och kräva BIM, men då 

krävs också att beställaren har nödvändiga kunskaper för att BIM-arbetet ska 

underlättas för alla inblandade aktörer. 
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En respondent tar upp att kunskap måste finnas på byggarbetsplatsen för att 

hantera byggnadsinformationsmodellen och klara av att plocka ut intressanta 

vyer och snitt för att förtydliga för byggarbetarna vad som ska göras. Utan denna 

kunskap kan entreprenadföretagen inte dra nytta av vinsterna med BIM i 

produktionen. 

 

Vid vilken storlek på projekt lönar sig BIM-armering? 

Flera av entreprenörerna uppmärksammar att BIM-användning i byggprocessen 

har stora fördelar såsom bättre kvalitet, minskad mängd fel och att alla aktörer 

i projektet får en bättre uppfattning gällande byggnaden. Samtidigt är många av 

respondenterna eniga i att understryka att BIM-användning inte lönar sig på 

mindre projekt med en någorlunda enkel uppbyggnad. Då resulterar den extra 

projekteringskostnaden oftast inte i lägre produktionskostnad eller 

produktionstid för projektet.  

 

Under intervjuerna har frågan ställs om det finns någon särskild brytpunkt i tid 

eller kostnad när BIM-armering lönar sig. Alla entreprenadaktörer som 

intervjuades hade svårt att sätta en viss gräns gällande kostnad eller tid, men en 

av entreprenörerna framhöll att det även i ett litet projekt kunde löna sig att rita 

i armering om komplexiteten i projektet var hög. Respondenterna anser att 

möjligheten att visualisera armeringen i byggnadsinformationsmodellen och 

förbättra förståelsen kring armeringslösningen som valts, överväger den extra 

kostnad och tid som konstruktören lägger ner på armeringen. 

 

Hur kan dagens armeringsprocess förändras? 

I samtliga intervjuer med entreprenadrespondenterna önskar entreprenörerna att 

medverka i ett tidigt skede i projekteringen. Genom en tidig kontakt med 

konstruktören kan entreprenörerna lägga fram önskemål angående exempelvis 

armeringsutformningen i byggnaden och hur etappindelningen ska utformas. 

Denna tidiga kontakt mellan entreprenören och konstruktören minskar eller 

eliminerar omprojektering för konstruktören. Det sparar i sin tur pengar för 

beställaren då konstruktören inte behöver fakturera för extraarbetet av att i 

efterhand justera armeringsritningarna till entreprenörens önskemål.  

 

Entreprenör2 beskriver hur kommunikation mellan de olika aktörerna i 

armeringsprocessen ser ut idag. Entreprenören kan behöva ändra 

armeringslösningar då exempelvis problem har uppstått i produktionen eller att 

leveransdatumet behöver flyttas för en viss armeringsleverans. Framförandet av 

dessa förändringar sker genom telefonsamtal eller mail mellan de berörda 

aktörerna. Dessa samtal och mail fram och tillbaka kan göra det svårt att få en 

överblick på vilken information som är gällande, och t ex när olika 

armeringsleveranser kommer att ske. Flera av entreprenörerna upplever att den 
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traditionella armeringsprocessen snabbt blir svåröverskådlig när förändringar 

av armeringen ska utföras. 

 

 Armeringsleverantör 

Hur arbetar aktören med armering idag? 

Armeringsleverantören besitter mycket stor kunskap kring armering. De kan 

anses vara specialister på armering och erbjuder gärna sina erfarenheter till 

entreprenören och konstruktören. Armeringsleverantören står inte 

nödvändigtvis bara för den rena tillverkningen av armeringsstålet. De genomför 

också granskning av beställningarna och framför sina synpunkter på möjliga 

förbättringar som finns och vilka begränsningar deras fabriker har.  

 

En armeringsleverantör berättar att konstruktören inte nödvändigtvis har 

kunskapen kring detaljprojekteringen av armering. Inte heller vilka 

begränsningar armeringstillverkningen eller lastbilarna har. Om möjlighet ges 

tar sig gärna armeringsleverantören ut till byggarbetsplatsen. Väl på plats är de 

delaktiga i produktionsanpassningen och berättar vilka lösningar som kan väljas 

till olika moment.  

 

Armeringsleverantör2 föredrar att själva få detaljprojektera armeringen. De ser 

en osäkerhet och upplever det som dubbelarbete när de får färdiga 

armeringsförteckningar. De går igenom handlingarna och ser vilka 

anpassningar som kan behållas, och vilka som kan göras bättre. Om de själva 

får göra specningen kan de göra sin egen kvalitetssäkring på projekteringen.  

 

Hur kan dagens armeringsprocess förändras? 

De intervjuade armeringsleverantörerna påpekar vikten av att entreprenörerna 

måste sluta fokusera på pris per ton armering, utan istället se mer på vilka 

armeringslösningar som kan erbjudas. Leverantörerna ser gärna att mer prefab-

armering beställs, vilket är till vinst för entreprenören. De anser att 

entreprenören istället behöver titta på vilka tidsbesparingar som kan göras om 

prefab används. En färdig prefab-korg levereras till arbetsplatsen och kan 

monteras direkt på plats, vilket förkortar ledtider och ger en bättre arbetsmiljö. 

 

De intervjuade armeringsleverantörerna anser att de i nästan samtliga fall 

kommer in för sent i projektet. När de väl blir inblandade möter de 

entreprenören och diskuterar hur armeringen ska levereras och monteras, samt 

övriga lösningar. Vid det laget är konstruktören oftast redan klar med sitt arbete, 

vilket ger armeringsleverantören mindre möjlighet att påverka projekteringen. 

 

Armeringsleverantör2 lyfter fram att i den nuvarande armeringsprocessen sker 

en stor del av informationsutbytet med entreprenörerna per mail och telefon. 
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Mail kan försvinna eller förbises, och informationen som delges per telefon 

skiljer sig ofta jämfört med information som delges per mail. 

Armeringsleverantör2 efterlyser därför mer standardiserade rutiner och 

arbetssätt gällande hur informationen delas mellan aktörerna i 

armeringsprocessen. 

 

Hur ser kunskapsutbytet ut mellan aktörerna i armeringsprocessen? 

Armeringsleverantör2 förklarar att under ett år kan deras armeringsprojektörer 

gå igenom runt 50 projekt per projektör, medan en arbetsledare under ett år 

troligtvis bara varit på ett eller två projekt. Skillnaden där blir då att 

arbetsledaren endast sett ett fåtal armeringslösningar på sina byggen, samtidigt 

som armeringsprojektören stött på många fler. Det innebär att 

armeringsprojektören har erfarenheter från hur olika företag projekterar, specar 

och hur olika arbetsledare arbetar.  

 

Problemet är att denna kunskap sällan når konstruktören. Om det handlar om en 

utförandeentreprenad så är möjligheterna till kunskapsutbyte nära noll. Om all 

armering redan är färdigprojekterad lämnas handlingarna över och 

armeringsleverantören kan helt enkelt inte påverka projekteringen i någon större 

omfattning. Armeringsleverantör1 berättar att de sällan har kontakt med 

konstruktören. I de fall de har kontakt, handlar det oftast om att fel upptäckts 

eller om att förändra en lösning. Det kan till exempel vara att några 

armeringsjärn sticker upp som hindrar rullarmeringen från att kunna rullas ut. 

Då kan armeringsleverantören föreslå lösningar som gör monteringen enklare. 

 

Armeringsleverantören har stor kunskap kring vilka armeringslösningar som 

lämpar sig bäst för armeringsproduktion. Dock vidhåller armeringsleverantör2 

att det inte finns nån vinst i att lära konstruktören hur armeringsproduktionen 

går till. Armeringsleverantören skulle i detalj kunna berätta för konstruktören 

hur maskinparken ser ut och vilka möjligheter och begränsningar som finns. 

Men den kunskapen gäller specifikt den armeringsleverantören. I nästa projekt 

kan konstruktören jobba med en leverantör med helt andra maskiner och då 

andra förutsättningar. 

 

 Armeringsprocessen 

Avsnittet redogör för respondenternas syn på armeringsprocessen idag, och 

vilka möjligheter till förbättring som finns. Studien har försökt kartlägga 

armeringsprocessen och undersökt hur BIM skulle kunna förenkla den. 

Processen har delats in de aktiviteter som anses vara viktigast i processen.  
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Figur 7 - En förenklad beskrivning av hur armeringsprocessen normalt sett fungerar idag. 

 Projektering 

Hur går armeringsprojekteringen till och hur används BIM? 

Armeringen kan projekteras på flera olika sätt, av flera olika aktörer. Nedan 

följer ett par exempel på arbetssätt som studien stött på. 

 

I första fallet projekterar konstruktören armeringen i 2D med dimensioner, 

längder och olika armeringslösningar. Specning och produktionsanpassning 

görs av antingen konstruktören eller en spec-konsult. Armeringsritningarna 

skickas till entreprenören i PDF eller pappersformat. Detta ses som det 

traditionella arbetssättet som, trots byggbranschens utveckling mot BIM, många 

fortfarande arbetar efter. Det är ett lätthanterligt arbetssätt som har arbetats med 

i många år. Aktörerna vet hur processen går till och vilken slutprodukt som kan 

förväntas.  

 

En konstruktör berättar att arbetssättet fungerar bra och används gärna under 

enklare projekt eller om man är under tidspress eftersom man är väl medveten 

om arbetsgången. Slutresultatet, armeringsritningarna, blir som aktörerna tänkt 

sig och är enligt svensk redovisningspraxis. Respondenten påpekar dock att så 

fort en ändring ska göras i handlingarna uppstår problem. En liten ändring på 

ett ställe måste manuellt ändras på flera ställen, vilket är en stor felkälla i detta 

arbetssätt.  

 

I fall två dimensionerar och bestämmer konstruktören armeringsinnehållet, 

sprickbredder och exponeringsklasser etc. Armeringsleverantören genomför 

sedan en detaljprojektering av armeringen, med hjälp av BIM, utifrån 

konstruktörens funktionsbeskrivning. Då bestäms de tekniska lösningarna, 
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exempelvis om det ska vara rullarmering, vilka järntyper som ska användas eller 

dylikt. Armeringsleverantören både specar och produktionsanpassar 

armeringen. Detta arbetssätt är specifikt för en armeringsleverantör och de 

andra leverantörerna erbjuder inte nödvändigtvis samma tjänster.  

 

Armeringsleverantören som erbjuder tjänsten förespråkar detta arbetssättet. Det 

ger leverantören möjlighet att anpassa armeringen till deras eget 

produktionssystem. De själva vet om vilka järn som går snabbt att skapa, och 

vilka som skapar problem. Armeringsleverantören berättar att ett beställt järn 

kan vara för stort, dels för hantering på byggarbetsplatsen men också för 

transport. Då kan de själva lösa det genom att exempelvis tillverka två B-järn 

istället för ett C-järn (se Appendix). Lösningen blir bättre för armeraren på plats, 

går snabbare att producera och kan bli billigare.  

 

Armeringslösningarna måste sedan förankras med konstruktören vilket 

underlättas vid en totalentreprenad. Konstruktören har fortfarande ansvar för 

armeringskonstruktionen och måste således godkänna armeringsleverantörens 

lösningar. Armeringsleverantören skapar också 3D-vyer som bifogas 

armeringsritningarna vilka hjälper armeraren få en förståelse för 

armeringslösningen. byggnadsinformationsmodellen används i detta fall till 

största del för visuell kontroll, alltså genomföra kvalitetssäkring och enklare 

kunna se olika lösningar. Själva mängduttagningen, specningen, ser 

armeringsleverantören som ett mindre användningsområde, dock med högre 

kvalitetssäkring om den gjorts ur en byggnadsinformationsmodell.  

 

I det tredje fallet uppför konstruktören en 3D-modell där geometrierna från 3D-

modellen exporteras till ett CAD-program där armeringen ritas in i 2D, och 

sedan specas. Dessa ritningar skickas till entreprenören som i sin tur ritar upp 

armeringen i 3D igen för att produktionsanpassa armeringen och visualisera 

armeringslösningarna för produktionen. Arbetssättet fungerade bra för 

konstruktörerna då de kunde dela upp arbetet sinsemellan. Armeringsritandet 

friställdes från 3D-modellen så en konstruktör kunde fortsätta med modellen, 

och en annan konstruktör med armeringen. Konstruktören berättar att 

arbetsmetoden valdes då Tekla inte skapade armeringsritningarna efter deras 

önskemål, och innebar rätt mycket handpåläggning.  

 

Det fjärde fallet innebär att konstruktören projekterar all armering i BIM och 

produktionsanpassar armeringslösningarna. Ur modellen fås en armeringsspec 

som skickas vidare till entreprenören, tillsammans med armeringsritningarna i 

2D och ibland även med modellen. Arbetssättet ställer höga krav på 

konstruktörens kunskaper om produktionen. Det är ett nytt sätt för många att 

arbeta på och konstruktörerna har inte så många projekt att jämföra med.  
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Figur 8 - Balkar sammankopplas inte när de ritas i BIM. Extra handpåläggning krävs. 

De intervjuade konstruktörerna anser detta arbetssätt kan vara på väg att få 

större genomslag. Det krävs i detta fall att all armering ritas in i modellen, för 

att en korrekt spec ska fås. En konstruktör berättar att det extra arbetet som 

behövs är mycket tidskrävande, utan att det skapar något större mervärde. Det 

kan vara resultatet av att erfarenheten inte byggts upp ännu. En annan 

konstruktör påpekar att arbetssättet minskar antalet aktörer, och således färre 

felkällor. Varje gång handlingar skickas till en annan aktör finns risken att fel 

uppkommer. 

 

Dessa fyra fall är endast ett fåtal av de arbetssätt som används i 

armeringsprocessen. Det första fallet får anses vara det vanligaste, då 

arbetssättet är väl implementerat på företagen och aktörerna har den nödvändiga 

kunskapen och vet vilken slutprodukt som kan väntas av projekteringen.  

 

Vilka problem upplevs i armeringsprojekteringen? 

Det är tydligt att arbetsgången kring armering är mycket projektspecifik. 

Konstruktör3 påvisar problemen med att projekteringen kan ske med en 

byggnadsinformationsmodell i 3D men handlingarna skickas vidare i 2D-

format. Vid ett tillfälle erbjöds entreprenören modellen men tackade nej. 

Ritningarna måste levereras i 2D-format enligt AB 04 men möjligheterna med 

modellen ska inte förgås.  

 

Vidare berättar två av respondenterna om problemet med att leverera kompletta 

armeringsritningar till entreprenören, då varje entreprenör önskar 

armeringsritningarna utförda på ”sitt” sätt och kanske vill använda speciella 

armeringslösningar för att minska produktionstiden och kostnader i projektet. 

Detta innebär att konstruktören inte kan använda ett visst redovisningssätt i 

samtliga fall utan måste anpassa varje projekt till vilken entreprenör som 

konstruktören arbetar mot i det aktuella projektet.  
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Vid vilken storlek på projekt lönar sig armeringsprojektering i BIM? 

Respondenterna har delade meningar om när det lönar sig att projektera i BIM 

med armeringen. Några anser att projektets komplexitet är avgörande, medan 

andra ser till vad som efterfrågas. Konstruktör2 anser att armeringen ska 

projekteras i BIM om en armeringsspec är beställd av entreprenören. 

Konstruktör3 menar att det avgörs mer på respektive konstruktörs kunskapsnivå 

och erfarenhet. En respondent berättar om ett amerikanskt bolag som står för 

både projektering, tillverkning och montering av armeringen. Det företaget 

arbetar uteslutande i BIM då de kan tillgodoräkna sig alla vinster med 

arbetssättet. 

 

Entreprenörerna drar åt samma håll i sina åsikter och ser större nytta i 

exempelvis broprojekt, eller andra komplexa projekt. Entreprenör1 använder 

känsla för att avgöra från projekt till projekt, med en baktanke kring att olika 

arbetssätt måste testas i pilotprojekt innan de större projekten använder BIM. 

Konstruktör1 anser att hela den ökade projekteringskostnaden genom 3D-

modellering kan sparas in bara man hittar ett större fel, som kanske inte hade 

hittats i 2D-underlaget.  

 

 Specning 

Hur går specningen till och hur används BIM? 

Konstruktör2 kunde under intervjun visa upp hur armeringen delats in i 

byggnadsdelar och hur armeringsspecen var direkt kopplad till 

byggnadsinformationsmodellen. Detta innebär att eventuella ändringar i 

modellen direkt slår igenom på armeringsspecen vilket minskar risken för 

avvikelser mellan armeringen i byggnadsinformationsmodellen och 

armeringsspecen. Konstruktör1 och konstruktör2 gör indelning av 

armeringsspecarna efter olika byggdelar såsom golv, pelare, bjälklag etc. Enligt 

respondenterna stämde detta sätt inte alltid överens med hur entreprenörerna 

ville ha indelningen av armeringen. 

 

Vad avgör om specningen genomförs i BIM? 

Många gånger avgör specningen om armeringen ritas in i 

byggnadsinformationsmodellen eller inte. Här finns spridda åsikter bland 

respondenterna, både från konstruktörerna och från entreprenörerna. Hur ska 

specningen göras och vem ska göra den? De intervjuade konstruktörerna är alla 

överens att det finns vinster med armering i en 3D-modell, men det är delade 

meningar om vem som tjänar på den utökade projekteringen. Konstruktör2 

anser att BIM-armering endast är lönsamt om kravet på specning finns, annars 

är det för mycket arbete som läggs ner. För konstruktörens del innebär det 

traditionellt sett att ett armeringsjärn ritas in i ett snitt, och spec-konsulten 

specar sedan handlingarna, vilket är tidseffektivt för konstruktören. 



 

40 

 

I takt med att BIM utvecklas, så utvecklas också programvarorna. Då många 

spec-konsulter genomför specning av armering som ett extrajobb, utan digitala 

ritprogram, så menar en konstruktör att möjligheterna för extern specning 

minskar på grund av att digitala verktyg krävs. En konstruktör anser att 

konstruktörerna redan besitter kunskapen om programmen och spec-konsulten 

får svårt att följa den utvecklingen.  

 

Hur kan dagens specningsarbete förändras? 

Om specningen flyttas över till konstruktören helt och hållet, försvinner den 

externa spec-konsulten som aktör. En entreprenör påminner att om spec-

konsulten försvinner måste den nyttan skapas någon annanstans i processen, 

naturligt vore konstruktören. Det kräver att entreprenören och konstruktören för 

en mycket tätare dialog, och att konstruktören har tillräckligt med kunskap om 

hur armering sker på byggarbetsplatsen. Spec-konsulten är enligt vissa 

respondenter mycket uppskattad, på grund av den goda kunskap gällande hur 

armeringsarbetet sker i produktionen, och kännedom kring hur entreprenörerna 

vill produktionsanpassa armeringen.  

 

De intervjuade entreprenörerna ser både fördelar och begränsningar med 

borttagandet av spec-konsulten. Entreprenör1 påpekar att ledtiden på projekten 

kan kortas ner, eftersom en hel aktivitet tas bort. Det tar alltid tid då handlingar 

ska skickas mellan olika aktörer, och tar man bort ett helt steg finns tidsvinster 

att göra. En entreprenör berättar att de ska börja kräva specning av 

konstruktörerna, vid upphandling. Då tvingas konstruktören utveckla sina 

arbetssätt och metoder kring armeringsspecningen. Entreprenören lyfter också 

fram att det i upphandlingen ska fastställas att konstruktören ska få betalt för 

det extra arbete som armeringsspecningen kräver. 

 

Entreprenör1 och entreprenör2 ställer sig positiva till att lyfta över ansvaret för 

armeringsspecningen från spec-konsulten till konstruktören. Detta möjliggör att 

ansvarsfrågan rörande armering blir mycket tydligare samt minskar 

missförstånd mellan spec-konsult, entreprenör och konstruktör. 

 

 Granskning 

Som nämnts tidigare är spec-konsultens granskning av armeringshandlingar 

uppskattad av samtliga aktörer i armeringsprocessen. I rapporten från Engström 

et al. (2011) föreslås det att spec-konsultens uppgifter ska överföras till 

konstruktören.  

 

Hur påverkas granskningen av en förändrad arbetsmetod? 

Flera respondenter framhåller att vid överföringen av spec-konsultens 

arbetsuppgifter till konstruktören, försvinner ett granskningssteg i 
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armeringsprocessen. Samtliga konstruktörsrespondenter anser att detta i sin tur 

ställer mycket högre krav på konstruktören och det interna granskningsarbetet 

för att säkerställa att kvaliteten på armeringsspecarna inte blir negativt 

påverkade när ansvaret för dessa flyttas.  

 

Konstruktör3 föreslår att i ett projekt där konstruktören ritar all armering i en 

byggnadsinformationsmodell, ska det hållas BIM-möten mellan entreprenören 

och konstruktören. Konstruktör3 menar att mötet ska hållas ungefär halvvägs in 

i projekteringen. Då har konstruktören fått en viss förståelse för vad projektet 

kräver och entreprenören har haft möjlighet att sätta sig in i projektet.  

 

 Produktionsanpassning 

Hur går produktionsanpassningen till och hur används BIM? 

I en byggnadsinformationsmodell görs etappindelningen enkelt, men 

indelningen som görs måste vara anpassad till produktionen. Entreprenör5 

berättar om ett projekt där armeringen var inritad i en 

byggnadsinformationsmodell men gjutetapperna stämde inte. Exempelvis var 

armeringen inte indelad i våningar, vilket innebar att armeringsspecen inte 

kunde användas till beställningen. Entreprenören fick då manuellt under 

projektets gång själv mängda den armering som behövdes, då det givna 

underlaget inte vad produktionsanpassat. Entreprenören ansåg att detta är ett 

resultat av bristande kunskap från konstruktörens sida. Projektet genomfördes 

som en utförandeentreprenad, där entreprenören fick färdiga handlingar och 

hade således ingen påverkan på konstruktören under projekteringen. 

 

 
Figur 9 - Exempel på produktionsanpassning av två sammankopplade balkar. Den högre bilden visar de extra 

armeringsjärn som behövs för sammankopplingen. 
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Enligt fall 3 i kapitel 4.3.1 utför entreprenören själv en stor del av 

produktionsanpassningen. Fördelen var att den byggnadsinformationsmodell, 

som ritades upp utifrån konstruktörens 2D-ritningar, endast var för internt bruk. 

Modellen behövde aldrig lämna företaget vilket innebar att den inte behövde 

utföras enligt svensk redovisningspraxis. Då konstruktören redan specat 

armeringen kunde entreprenören själv fokusera på de vyer produktionen 

behövde för att arbetsbereda sina moment. Entreprenören framhäver fördelarna 

med detta arbetssätt då entreprenören själv vet hur arbetet ska genomföras, och 

kan således anpassa modellen utefter deras egna förutsättningar.  

 

Vem genomför produktionsanpassningen? 

Som nämnts tidigare kan produktionsanpassningen utföras av flera olika 

aktörer, även inom samma projekt. Konstruktören kan produktionsanpassa till 

en viss grad, men entreprenören fortsätter detaljanpassa armeringen för att passa 

produktionen. Konstruktör3 nämner ett projekt där entreprenören gav 

konstruktören gjutetapperna att utgå från, men ingen annan indelning. 

 

Konstruktören delade då själv in modellen efter lämpliga byggnadskategorier, 

som pelare, balkar och liknande. Entreprenören fick sedan själv justera 

armeringslösningarna på det sätt som önskades. Till exempel användes många 

prefab-korgar och en stor del av armeringen var redan beställd på grund av 

tidsbrist, så konstruktörens lösningar var inte alltid nödvändiga. Konstruktören 

vidhåller att entreprenören saknade kunskap om konstruktörens arbetssätt, och 

kommunikation saknades genom projektet.  

 

Hur kan arbetet med produktionsanpassning förändras? 

Entreprenör2 anser att produktionsanpassning ska ske redan hos konstruktören, 

med entreprenören närvarande som ger synpunkter på hur armeringsarbetet ska 

utföras. Sedan ska konstruktören, entreprenören och armeringsleverantören ha 

ett produktionsanpassningsmöte och gemensamt diskutera olika lösningar. 

Detta sker idag i vissa projekt, men alltför sällan. På mötet får 

armeringsleverantören möjlighet att berätta vilka produkter de har, som 

konstruktören och entreprenören inte känner till, som kan underlätta i 

produktionen.  

 

Oavsett vem som projekterar armeringen måste hänsyn tas till produktionen, 

och projektören måste besitta nödvändig kunskap om hur armeringen faktiskt 

monteras. Armeringsleverantör2 ger ett exempel på olika armeringslösningar 

som måste väljas baserat på vad för typ av kran som finns på arbetsplatsen. Om 

en mobilkran används kan vissa specialnät och stora armeringsmattor vara för 

tunga för kranen, medan en tornkran hanterar det utan problem. Det krävs också 

kunskaper om vilka mått och laster som lastbilarna klarar av.  
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 Beställning och tillverkning 

Hur går beställning och tillverkning till och hur används BIM? 

När det kommer till beställning och tillverkning har BIM inte någon större 

inverkan då armeringsleverantörerna inte får armeringshandlingarna levererade 

i byggnadsinformationsmodeller. Om digital beställning sker så genomförs den 

oftast i format såsom XML. Endast 1 % av beställningarna sker i XML-format 

enligt armeringsleverantör1 medan det hos armeringsleverantör2 är det ungefär 

hälften av beställningarna som sker i XML-format och resterande i PDF- 

format.  

 

Entreprenör2 gjorde tester i samarbete med en armeringsleverantör och fann att 

drygt hälften av felen som skedde hos armeringsleverantören skedde vid den 

manuella instansningen i armeringsmaskinerna. Armeringsleverantörerna är 

därför angelägna att inmatningen i maskinerna sker direkt från digitala format 

för att minimera fel. 

 

Hur påverkas beställning och tillverkning av kunskapsnivån tidigare i 

armeringsprocessen?  

En av armeringsleverantörerna nämner vissa nackdelar med leverans av XML-

fil från extern part. En sådan nackdel kan vara att den som specat armeringen 

inte har kunskap kring hur bockningsmaskinerna arbetar och kan då ha matat in 

en geometri på armeringsjärn som maskinen ej kan bocka. Det ställer krav på 

att den anställde som matar in denna information har tillräcklig kunskap för att 

upptäcka dessa fel i tid.  

 

Vidare lyfter en av armeringsrespondenterna fram att kunskap ibland saknas hos 

den som specar armeringen, kring hur stora armeringsdelarna kan vara. Ritas 

armeringsjärn eller armeringskorgar som är bredare än bredden på en lastbil, 

skapar detta enligt armeringsleverantören problem vid leveranser. Då kan 

leveransen behöva märkas upp, ha varningsbil och vid riktigt breda leveranser 

krävs också poliseskort för transporten (Trafikverket, 2015). 

 

 Leverans och montering 

Hur går leverans och montering till och hur används BIM? 

Flera entreprenörer samt en armeringsleverantör berättar att armeringsritningar 

där 3D-vyer från byggnadsinformationsmodellen plockats fram, är mycket 

uppskattade i produktionen. Komplicerade armeringslösningar kan på ett 

lättförståeligt sätt illustreras till armeringsarbetarna ute på byggarbetsplatsen, 

samt vid tillverkandet av prefab-armering.  
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Figur 10 - Del av en hissgrop uppritad i en byggnadsinformationsmodell. 

Sådana illustrationer skapar en tydligare kommunikation mellan projektören 

och armeringsmontörerna vilket minskar risken för missförstånd och 

kostsamma ändringsarbeten. Entreprenör3 beskriver hur armeringsmontörerna 

genom användandet av armeringsmodeller i BIM, blir mer engagerade i 

armeringslösningarna och kan på ett lättare sätt lyfta fram lösningar och 

förbättringar som underlättar produktionen. 

 

Vilka problem och felkällor upplevs vid leverans och montering? 

Intervjuerna har visat att stora problem kan uppkomma i samband med 

förändringar i produktionen. Om vissa leveranser plötsligt ska ombokas, och 

andra armeringsleveranser ska behålla ursprungligt leveransdatum, blir det till 

slut svårt att hålla reda på vilken information som är gällande och risken för fel 

ökar.  

 

När det gäller felkällor i monteringsfasen nämns det i intervjuerna flera olika 

åsikter vilka som är de största. Entreprenör4 anser att projekteringen till en viss 

del kan vara en felkälla. Konstruktörerna ritar ofta med stor noggrannhet i 

byggnadsinformationsmodellen, men i tillverkningen nämner entreprenör4 att 

det kan uppstå avvikelser från byggnadsinformationsmodellen, på grund av 

bristande noggrannhet av den som tillverkar armeringen. Detta kan skapa 

problem om konstruktören inte tillåter vissa avvikelser i modellen. 

Entreprenör4 nämner vidare att i BIM-programmen redovisas oftast inte 

”kammarna” på armeringsjärnen, vilket ytterligare minskar toleranserna för 

entreprenören ute på byggarbetsplatsen. 

 

Entreprenör5 anser att den största felkällan är den att armeringshandlingarna 

inte är tillräckligt tydliga, på grund av otillräcklig projektering av konstruktören 

och eventuell spec-konsult. Exempelvis var det i ett projekt inte utskrivet antalet 
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armeringsjärn för en vägg på ritningen, utan bara centrumavståndet mellan 

armeringsjärnen. Detta innebar att armeringsarbetarna ute på byggarbetsplatsen 

manuellt fick räkna på antalet armeringsjärn i den aktuella byggdelen, vilket 

medförde att produktionen blev lidande då arbetsmomentet tog längre tid än 

planerat.  

 

Armeringsleverantör1 lyfter fram att på ett stort bygge försvinner lätt små 

buntar med armeringsjärn och där saknas ibland spårbarhet i leveranserna 

mellan armeringsleverantören och entreprenören. Oavsett vem som bär ansvaret 

för felet anser alla entreprenörer att det vanligen inte finns marginal i 

produktionen för att invänta en ny leverans. Inte sällan ska gjutningsarbetet 

påbörjas i direkt anslutning till färdigställandet av armeringsarbetena.  

 

 Sammanfattande analys av resultat 

Under intervjuerna har det framgått att samtliga konstruktörer ser stora fördelar 

med BIM-armering, men att det i konstruktionsföretagen finns små möjligheter 

till pilotprojekt. Detta på grund av att konstruktörerna inte driver egna 

byggnadsprojekt, utan är anlitade genom en kund eller av en entreprenör. 

Entreprenörerna har större möjligheter att genomföra pilotprojekt och prova hur 

BIM ska användas på bästa sätt. 

 

Så gott som samtliga intervjuade aktörer tar upp den bristande återkopplingen 

som sker mellan aktörerna efter färdig projektering, samt efter färdigt projekt. 

Konstruktörerna vet inte om de utskickade armeringshandlingarna i slutändan 

faktiskt passade produktionen eller ej. 

 

Att använda byggnadsinformationsmodellen vid arbetsberedning framhöll en av 

respondenterna som en stor fördel när montagearbeten skulle påbörjas, för att 

säkerställa att samtliga montörer har en komplett bild av hur arbetet ska utföras. 

Respondenten har internt en anställd som projekterar armeringen i BIM-

program för att säkerställa att armeringen är produktionsanpassad i enlighet med 

hur produktionen vill utföra armeringsarbetena.  

 

Hos entreprenörerna är den rådande åsikten att kunskapen kring BIM bland 

medarbetarna måste ökas. Ska BIM utnyttjas på byggarbetsplatsen måste 

kunskap hur BIM hanteras finnas ute på byggarbetsplatsen. Entreprenörerna 

anser att utbildning, för att skapa en grundkunskap kring BIM, måste erbjudas 

till medarbetarna för att säkerställa att byggnadsinformationsmodellen kan 

hanteras på byggarbetsplatsen och att relevant information kan plockas ut från 

modellen.  
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Vidare lyfter entreprenörerna fram att den traditionella armeringsprocessen är 

långsam när ändringar ska utföras på färdiga handlingar och att säkerställa vad 

som är gällande. Det blir snabbt svårt att få en överblick när telefonsamtal och 

mail skickas fram och tillbaka. Majoriteten av konstruktörsrespondenterna ser 

inga problem i att ta över ansvarsdelen när det kommer till att speca den 

kompletta armeringen i en byggnad. Det är snarare en beställningsfråga, 

såtillvida att beställaren måste efterfråga specningen samt avsätta pengar till 

konstruktören att utföra en fullständig armeringsprojektering. 
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5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras de resultat som erhållits utav intervjuerna med hänsyn 

till den ursprungliga frågeställningen. Diskussioner förs kring möjligheterna 

och svårigheterna som kan finnas. Följande frågeställning tas upp i början på 

examensarbetet: 

Hur ser dagens armeringsprocess ut och vilka problem möts den av? 

Hur kan BIM användas för att förenkla armeringsprocessen? 

 Reflektion kring metodval och utförande 

Rapporten har nyttjat intervjuer samt litteraturstudie som metod med syfte att 

finna kunskap om armeringsprocessen samt hitta svar på rapportens 

problemformulering. Nedan reflekteras kring metodval och rapportens 

utförande. 

 

När litteraturstudien utfördes i starten av processen, framkom det ganska snart 

att det inom ämnet BIM och armering saknades relevant information kring 

ämnet i någon större utsträckning. De examensarbeten som hittades täckte inte 

in hela armeringsprocessen, utan behandlade antingen en specifik delprocess, 

såsom projektering av armeringen eller hur armeringen kunde standardiseras 

ute på byggarbetsplatsen. 

 

I rapporten Armering i byggprocessen – effektivisering av 

informationshanteringen av Engström et al. (2011), kunde information hittas 

kring hur hela armeringsprocessen skedde samt förbättringsförslag av 

processen. Med denna kunskap kunde studien till viss del bygga vidare på de 

problemformuleringar och slutsatser som rapporten lyfte fram. Rapporten har 

skapat följdfrågor, vilka har lyfts fram under intervjuerna med de olika 

aktörerna. På detta sätt har idéer kunnat diskuteras med respondenterna kring 

hur armeringsprocessen kan förbättras och vilka hinder som kvarstår gällande 

BIM. 

 

Studien anser att en översiktlig litteraturstudie kring hur grannländerna arbetar 

med BIM i armeringsprocessen borde ha genomförts för att dra lärdom av andra 

länders arbete kring hur armeringsprocessen kan förbättras. Vikten av 

begränsning samt tidsaspekter var två aspekter som medförde att detta valdes 

bort.  

 

De semi-strukturerade intervjuerna anses har varit en fungerande metod för att 

bringa klarhet i hur armeringsprocessen sker samt för att skapa en avslappnad 

stämning jämtemot respondenterna. Flera respondenter har nämnt att intervjun 

varit väl avvägd mellan substans och varaktighet, och samtliga intervjuer anses 

ha varit lyckade.  
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När det gäller urvalet av respondenter anses respondenterna väl representerar 

samtliga aktörer i armeringsprocessen samt flera olika företag i branschen. Det 

begränsade antalet respondenter gav svårigheter att utläsa en trend bland 

aktörerna. Möjligtvis skulle fler konstruktörer och armeringsleverantörer valts 

för en bredare bild av armeringsarbetet i byggbranschen. Dock vidhåller studien 

att respondenterna på ett korrekt sätt åskådliggjort aktörernas arbetssätt samt de 

problem som de upplever gällande armeringsprocessen. 

 

På grund av att BIM-konceptet precis börjat få genomslag i branschen kan 

respondenternas reliabilitet ifrågasättas. Då vissa respondenter endast arbetat i 

ett fåtal BIM-projekt är inte deras kunskaper nödvändigtvis tillräckligt 

utvecklade. Om någon arbetat i ett mindre lyckat projekt med BIM kan det färga 

av sig på åsikterna om BIM överlag. Bredden av respondenter har gett 

möjligheten till ett objektivt synsätt på BIM. 

 

Som nämnts i kapitel 2.2 har ingen fallstudie bedrivits under studiens 

genomförande. Då armeringsprocessen från konstruktör till färdig armering 

monterad på byggarbetsplats kan ta upp till flera år, och studien endast varade 

cirka fem månader, fanns ingen möjlighet att följa ett projekt under hela 

armeringsprocessen. En fallstudie hade dessutom endast gett en insikt kring hur 

armeringsprocessen ser ut under ett projekt, och inte gett en översiktlig bild 

kring branschens arbetssätt. 

 

 Viktiga fokusområden 

Det finns många förbättringar vid användandet av BIM. I detta avsnitt belyser 

studien de områden där störst fokus bör läggas. Viktiga områden har visat sig 

vara kommunikationen mellan aktörerna, val av entreprenadform då BIM ska 

användas samt möjligheterna till pilotprojekt för de olika aktörerna. Vidare 

belyses vissa av de möjligheter som finns med BIM. 
 

 Möjligheterna med BIM 

Resultatet av intervjuerna har visat att det inte är ett måste att använda BIM för 

att förenkla armeringsprocessen, men det finns många vinster med BIM, vilka 

beskrivs i bland annat kapitel 4.1.1. Konstruktörerna upplever direkt vinster 

med BIM så fort armeringen ska specas. Entreprenörerna kan spara tid i 

produktionen tack vare färre ÄTA-arbeten och bättre arbetsberedning. 

Armeringsleverantörerna kan lättare granska armeringslösningarna och komma 

med förslag till förbättringar. Det är bara ett urplock av olika fördelar med BIM 

i armeringsprocessen som uppkommit under intervjuerna. Dock är det bara 

tekniska fördelar, och om BIM ska få större genomslag måste vissa juridiska 

och organisatoriska hinder överkommas.   
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Idag är det 2D-ritningarna som är gällande, och respondenterna ser inga tecken 

på en förändring kring det. Dock upplever respondenterna att 

byggnadsinformationsmodellen kommer få en större plats i byggprocessen, och 

utnyttjas till större grad. Om modellen ska vara med genom hela processen 

krävs förtydligande kring juridiken kring en sådan modell. Alla inblandade 

aktörer måste på ett tydligt sätt kunna se vilka delar som arbetas med, och vilka 

som är färdigställda. Respektive projektör ska också bara kunna arbeta med den 

byggnadsdel som berör just den personen. Modellen måste samtidigt vara 

tydligt uppmärkt med vilken version den har, och vilken version som är 

gällande.  

 

Intervjuerna har visat att kunskapen om BIM skiljer sig stort hos aktörerna i 

armeringsprocessen. Vissa respondenter anser att det är BIM så fort det finns 

en 3D-modell, och vissa förstår att BIM är så mycket mer. Om kunskapen kring 

BIM är så spridd som studien visar är det inte förvånande att branschen inte 

lyckats implementera BIM fullt ut. Företagen behöver öka grundförståelsen hos 

sina anställda. Det är som tidigare nämnt inte bara personerna med direkt 

koppling till arbetet med BIM som ska besitta kunskapen utan den måste 

genomsyra hela organisationen.  

 

Under studiens gång har programvara påträffats, som BIMx från Graphisoft. 

Programmet möjliggör en direkt koppling mellan arbetsplats och projektör 

genom byggnadsinformationsmodellen. Ute på arbetsplatsen har då 

entreprenören surfplattor med den kompletta byggnadsinformationsmodellen 

där kommentarer kan läggas in i byggnadsinformationsmodellen på exempelvis 

en svårproducerad lösning eller förslag på ändringar. Ett sådant verktyg 

förkortar kommunikationsvägen mellan alla aktörer i processen och möjliggör 

snabbare återkoppling. 

 

 Aktörerna och armeringsprocessen 

Under hela rapportens informationsinsamling har det mer och mer visats att 

dagens armeringsprocess är mycket projektspecifik. Det är otroligt svårt att 

plocka ut något arbetssätt som vore bättre än något annat. Alla respondenterna 

ser olika för- och nackdelar med sätten de jobbar på. Processen hade dock till 

viss del behövs standardiseras. För att det ska kunna ske måste nödvändig 

kunskap placeras hos rätt aktör i processen, vilket den inte är idag. Om 

konstruktören ska ta över hela armeringsansvaret måste de ges möjlighet att 

bygga upp den kunskapen över tiden. Om en armeringsleverantör ska stå för 

detaljprojekteringen måste konstruktören vara insatt i vilken nivå av arbete de 

ska lämna över. 
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Inget arbetssätt kan anses vara rätt eller fel. Man kan inte säga att 

armeringsleverantören ska ta över detaljprojekteringen av armering, eftersom 

alla armeringsleverantörer inte erbjuder den tjänsten. Inte heller kan 

konstruktören anses automatiskt inneha all kunskap inom armering, utan den 

kunskapen måste tillföras.   

 

Dagens problem är att BIM börjat introducerats på olika nivåer hos olika 

aktörer. Någon normaliserad bild av vart kunskapen ska finnas, existerar inte, 

vilket gör hela processen rörig i dagens läge. Under intervjuerna observerades 

att till exempel konstruktörerna sällan kände till vem som var 

armeringsleverantör, och tvärtom. Beställare önskar BIM i projekten utan att ha 

rätt kunskap, eller vilken grad av BIM de önskar. Vissa entreprenörer saknar 

kunskap om vad en byggnadsinformationsmodell kan utnyttjas till i 

produktionen. 

 

 Upplevda problem 

Allmänt när konstruktören ritar upp armeringen i BIM, ställs stora krav på att 

konstruktören har god insikt i hur armeringsarbetet sker ute på 

byggarbetsplatsen. Denna kunskap saknas i viss utsträckning hos dagens 

konstruktörer, vilket kräver att entreprenören i ett tidigt skede ger input till 

konstruktören hur armeringen bland annat ska delas in i passande gjutetapper 

och vilka armeringsjärn som är lättare än andra att hantera ute på 

byggarbetsplatsen. Delar av den kunskapen kan också ges från 

armeringsleverantören, men kommunikationen mellan leverantören och 

konstruktören är oftast bristfällig. 

 

För att armeringsprocessen ska kunna utvecklas krävs inte bara tekniska 

lösningar, utan även organisatoriska. Det måste ske ett mycket större 

kunskapsutbyte mellan aktörerna i processen. Att en konstruktör inte innehar 

samma kunskap om armering som entreprenören eller armeringsleverantören är 

naturligt.  

 

Men i takt med utvecklingen av processen verkar det onekligen röra sig åt en 

process där konstruktören får större ansvar för armeringslösningarna. Om 

konstruktören då inte får feedback på sitt arbete, hur ska konstruktören kunna 

bli bättre? När entreprenören väl monterat armeringen och avslutat momentet 

måste deras åsikter föras vidare till både konstruktören och 

armeringsleverantören för att förbättra processen inför framtiden. 

Kunskapsutbytet måste gå åt alla håll mellan aktörerna.  

 

Som framkommit i resultatdelen efterfrågar alla intervjuade aktörer fler 

möjligheter till återkoppling, men ingen tar initiativet i någon större 
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utsträckning. Studien visar att aktörerna, vid slutet av ett projekt, snabbt går 

vidare till nästa projekt. I vissa fall stannar aktörerna upp och reflekterar, men 

oftast bara internt. Det måste finnas möjlighet kontinuerligt både under och efter 

projektet för aktörerna att mötas och diskutera hur projektet genomförts. Denna 

feedback får inte heller tolkas som kritik på respektive aktörs arbetssätt, utan 

istället som en möjlighet till ömsesidig kunskapsförbättring. Även om dessa 

olika aktörer kanske inte kommer arbeta tillsammans framöver kommer 

erfarenhetsutbytet vara till gagn för alla. 

 
Figur 11 - Visualisering av kommunikationsutbytet i dagens armeringsprocess. 

Som framkommit i kapitel 3.3.1 finns ofta en förskjutning mellan konstruktör 

och entreprenör som försvårar kommunikationen mellan dessa två aktörer. 

Entreprenören i en totalentreprenad måste på ett mer aktivt sätt än i nuläget 

intressera sig för konstruktörens armeringsprojektering. Samt att redan tidigt i 

projekteringsprocessen ge input på hur entreprenören önskar 

armeringslösningar och på vilket sätt armeringsarbetet på bygget ska utföras.  

 

Entreprenörerna nämner i intervjuerna att detta angreppssätt passar bäst i en 

totalentreprenad där entreprenören kan vara med i början på projektet och dess 

projektering. Såsom påvisats i kapitel 3.3.1 är handlingarna redan 

färdigprojekterade i en utförandeentreprenad, och då har entreprenören få eller 

inga möjligheter att påverka armeringslösningar och etappindelningar.   

 

Många respondenter ser partnering som en bra samarbetsform när BIM ska 

användas. En stor fördel med partnering är att alla aktörer får ett delat ansvar, 

och således delar på vinster och eventuella förluster. Det kan ge alla involverade 

aktörer ett incitament att använda BIM och uppmuntra alla att dra åt samma 

håll. Ett problem som upplevs idag är dock att ansvarsfrågan blir lätt rörig i ett 

partneringssamarbete. En respondent visade sig avvaktande till partnering då 

aktören arbetat i ett sådant projekt, där ansvarsuppdelningen inte varit fastställd.  

 

När det kommer till pilotprojekt kan ett företag inte bara börja använda BIM. 

Det ställer höga krav på organisationen i sin helhet för att övergången ska vara 

genomförbar. Alla inblandade tjänstemän och yrkesarbetare måste få 

åtminstone grundläggande kunskap om vad BIM är och vad som kan uppnås. 

De som ska arbeta med BIM dagligen och djupt ingående, till exempel 

konstruktörerna, måste ibland bemästra en helt ny programvara och ta det stora 

klivet från 2D till 3D och BIM.  

 

Konstruktör Entreprenör
Armerings-
leverantör
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Många företag har börjat arbeta med BIM i en eller annan form, men just 

armering i byggnadsinformationsmodellen är nytt för många och har inte riktigt 

tagit fart ännu. Det är många projektspecifika detaljer som måste klargöras i 

projektuppstarten och det kan krävas många projekt innan företaget lärt sig 

utnyttja alla fördelar man erhåller av en armerad byggnadsinformationsmodell. 

 

Problem uppstår då företagen väljer att skjuta upp användandet av BIM. 2D-

CAD har länge varit det vanligaste arbetssättet, vilket resulterat i en otroligt stor 

kunskapsbank och ett bekvämt arbetssätt. För att BIM ska få det genomslag som 

förväntas så måste konstruktörerna bli bekväma med programvarorna och 

stegvis bygga upp en ny kunskapsbank. Detta stöds av konstruktör3 i kapitel 

4.2.1. Det är lätt vid ett mindre projekt att återgå till 2D-CAD för ”det går ju så 

snabbt”. Där måste företagen själva styra projekten och uppmuntra till 

användandet av BIM för en mer kvalitativ process och produkt.  

 

När det gäller upphandlingsformer har studien uppmärksammat en tydlig trend 

från respondenterna, där totalentreprenad anses passa bäst gällande BIM i 

armeringsprocessen. Entreprenören kan då ställa krav på konstruktören att 

BIM-verktyg ska användas samt att konstruktören får ansvaret att speca 

armeringen. Entreprenören uppmuntrar då konstruktören att utveckla sina BIM-

kunskaper och få en ökad förståelse för nya arbetssätt.  

 

Intervjuerna har visat att utförandeentreprenad som upphandlingsform 

förhindrar en bra kommunikation mellan den projekterande konstruktören och 

entreprenadföretaget, och respondenterna rekommenderar inte att denna 

upphandlingsform används när ett projekt ska genomföras i BIM.  

 

 Brytpunkt – när lönar sig BIM-armering 

De genomförda intervjuerna har visat att det är omöjligt att sätta en exakt 

projektsumma på när BIM-armering lönar sig. Istället måste man titta på 

komplexiteten på projektet, och vilka krav som ställs på de olika aktörerna. 

Respondenterna anser att desto mer nyttig information 

byggnadsinformationsmodellerna är fyllda med, desto större nyttjandegrad får 

man av modellen.  

 

Byggföretagen är drivna av ett vinstintresse så i dagsläget kan man inte 

uppmuntra alla projekt att använda BIM när det kommer till armering. På alla 

företag finns någon i organisationen som tar ställning till när ett arbetssätt med 

BIM ska användas och när traditionellt arbetssätt ska användas. Som nämnts 

under kapitel 4.2.1 måste BIM ibland testas på mindre projekt för att få större 

genomslag på de större projekten. Ett mindre projekt kan beräknas gå med 

förlust, till fördel för de stora vinsterna som kan hämtas på de större projekten. 
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Hur tas då beslutet kring om projekteringen ska utföras i BIM? Det har mycket 

att göra med mognadsgraden på de som arbetar i projektet och deras kunskap. 

Möjligheterna att upptäcka fel är också en parameter som måste tas med. Att 

modellera i BIM ökar projekteringskostnaderna. Denna ökade kostnad ska 

förhoppningsvis ge större vinst i slutändan. Det finns många parametrar som 

ska tas i beaktning för att kunna plocka fram en brytpunkt.  

 

I takt med att branschen blir mer erfaren inom BIM kommer brytpunkten 

förflyttas mot mindre och mindre projekt. Många gånger blir det beställarens 

eller entreprenörens känsla som får avgöra det, med beaktning på 

nödvändigheten av meningsfulla pilotprojekt.  
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6 Slutsats 

Utgångspunkten med examensarbetet var att undersöka om den tid 

konstruktören lägger på att skapa en armerad byggnadsinformationsmodell, 

ger tidsbesparingar genom hela projektet och minimerar de produktions- och 

leveransfel som kan uppkomma för entreprenören. I detta kapitel sammanfattas 

alla diskussioner och resultat och svar ges på den ursprungliga 

frågeställningen:  

 

Hur ser dagens armeringsprocess ut och vilka problem möts den av? 

Hur kan BIM användas för att förenkla armeringsprocessen? 

Konstruktören utgör första steget i armeringsprocessen, och oavsett vilket 

arbetssätt som väljs i projektet, så utgör konstruktörens arbete en stor del av 

processen. Om nu konstruktören lägger extra tid, på grund av att en 

byggnadsinformationsmodell är efterfrågad, vem hämtar egentligen hem 

vinsterna av det, och vem betalar konstruktören för den extra tiden de lagt? 

Konstruktörens arbete underlättas till exempel av en 

byggnadsinformationsmodell om en specning efterfrågas av beställaren.  

 

I produktionen kan stora vinster göras om byggnadsinformationsmodellen 

används till arbetsberedningar. Dessutom kan produktionstiden minskas 

drastiskt, förutsatt att många fel hittats i modellen innan produktionen tar vid. 

Även armeringsleverantören kan göra besparingar ur 

byggnadsinformationsmodellen då de exempelvis enklare kan se och förstå 

byggprojektet, och således komma med förslag på olika armeringslösningar.  

 

I slutändan vinner hela armeringsprocessen på konstruktörens extra arbete. 

Felkällorna minskar, ledtiderna kortas ner och monteringen förenklas. Det krävs 

att aktörerna själva i upphandlingarna specificerar vem som ska få betalt för 

vilket arbete. Givetvis är det så att om konstruktören lägger extra tid på 

skapandet av en byggnadsinformationsmodell så ska de få betalt för det. Om 

entreprenören då i sin tur drar ner sin produktionstid tack vare BIM-

projekteringen ska det inte enbart ses som en möjlighet till större vinstmarginal. 

En del av vinsten ska dels kompensera aktören som möjliggjort besparingen, 

och dels möjliggöra för ett billigare projekt för beställaren. Entreprenören i sin 

tur ökar sin konkurrenskraft genom att förhoppningsvis ha färre ÄTA-arbeten 

och ett bättre och smidigare projektgenomförande. 
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 BIM och armeringsprocessen 

Armeringsprocessen föreslås inte bli standardiserad till en enda typ av process, 

utan vissa projektspecifika inslag kommer alltid finnas kvar. Dock kan en 

normaliserad process utgöra en grund för hur arbetsgången borde se ut.  

Studien föreslår vidare att konstruktören ska ta över hela arbetet med 

armeringsprojektering. Arbetet ska genomföras i en 

byggnadsinformationsmodell och utgöra grunden för specningen. 

Konstruktören ska vidare, i nära samverkan med entreprenören och 

armeringsleverantören, produktionsanpassa armeringen med indelning i 

etapper, ta ut vyer för monteringen och i övrigt underlätta för entreprenörens 

arbete.  

 

 
Figur 12 - Exempel på en förenklad armeringsprocess som lämpar sig bättre om konstruktören ska stå för specning av 

armeringen. 

Vikt ska läggas vid att korta ned ledtiderna och minska antalet felkällor i 

produktionen. Detta arbetssätt innebär således att spec-konsulten inte längre 

utnyttjas, vilket ses som ett steg i att minska antalet aktörer i processen. Färre 

aktörer innebär kortare ledtider i hantering av handlingarna, vilket i slutändan 

innebär kortare projekttid. 

 

Då entreprenören ofta har en central roll i byggprojektet måste de ta ansvar och 

initiativ för en förbättrad kommunikation mellan de inblandade aktörerna i 

armeringsprocessen. Det gäller både under projekteringen, under produktionen 

men också efter slutförande av projektet då aktörerna måste lämnas möjlighet 

till att framföra feedback till varandra. Kostnaden för de potentiella feedback-

mötena ska inte betalas av beställaren utan ska gemensamt bekostas av 

aktörerna i projektet.  
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Entreprenören har en stor fördel av att i produktionen ha en person med stor 

kunskap kring BIM och en viss förståelse för armering. Armeringskunskaperna 

kan hämtas från armerarna ute på plats och tillsammans genomför de 

arbetsberedningar med hjälp av byggnadsinformationsmodellen och de vyer 

som personen, vid behov, har tagit fram ur modellen.  

 

För armeringsleverantörens del ses en fördel med att kräva digital 

armeringsspecar, såsom XML-format eller genom program som QR eller 

motsvarande. Enligt Engström et al. (2011) beror 60 % av alla fel hos 

armeringsleverantören på den manuella inmatningen på armeringsmaskinerna. 

Armeringsleverantören ska vidare bistå konstruktören och entreprenören med 

sin expertis kring armering och hjälpa till med produktionsanpassningen. 

Armeringsleverantören vinner också på att informera aktörerna om hur 

armeringslösningar ska väljas, utefter hur deras maskiner producerar 

armeringen. Även där finns möjligheter att korta ner den totala ledtiden. 

 

 Åtgärdsförslag 

Från litteraturstudien och intervjuerna har studien kommit fram till ett par 

punkter som är extra viktiga i förändringen av processen. Aktörerna väntas 

själva specificera hur åtgärderna ska implementeras i respektive organisation. 

En del av åtgärderna kräver dock aktörsöverskridande samarbete då samtliga 

aktörer måste ta gemensamt ansvar för genomförandet av förändringarna.  

 

Studien ger följande förslag på åtgärder som kan genomföras i 

armeringsprocessen: 

  

Figur 13 - Visualisering av hur kommunikationsutbytet borde se ut i armeringsprocessen. Alla aktörer kommunicerar och 

samarbetar under hela armeringsprojekteringen och producering. 

Konstruktör

ArmeringsleverantörEntreprenör
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BIM  

Alla aktörer i byggbranschen måste skaffa en grundläggande kunskap om BIM 

och dess arbetsmetoder. Likaså måste juridiken kring 

byggnadsinformationsmodellen förbättras och tydliggöras. Att leverera 

byggnadsinformationsmodellen som bygghandling minskar dubbelarbetet med 

2D-handlingar som projektörerna utför i dagsläget. 

 

Aktörerna i armeringsprocessen 

Aktörerna måste aktivt jobba mot att förbättra kommunikationen sinsemellan. 

Studien föreslår att möten genomförs i början, under och efter projekt för att 

diskutera lösningar och i slutändan ge återkoppling på respektive aktörs arbete.  

 

Entreprenören måste i större utsträckning kräva armeringsspecning från 

konstruktören så deras arbetssätt och metoder utvecklas. Under 

armeringsprojekteringen ska konstruktören efterfråga hur entreprenören vill 

produktionsanpassa armeringen, och löpande följa upp att etappindelningarna 

stämmer med entreprenörens önskemål och krav.  

 

Entreprenören måste i större utsträckning utnyttja 

byggnadsinformationsmodellen när arbetsberedningar utförs i produktionen. 

Under arbetsberedningen samlas armeringsarbetarna och arbetsledaren kring 

byggnadsinformationsmodellen och diskuterar hur montageordningen ska ske 

och huruvida kunskapen som armeringsarbetarna besitter kan utnyttjas till 

förbättringar av armeringshandlingarna. 

 

Konstruktörsföretag bör anordna internutbildningar i hur specning av armering 

sker. Utbildningarna bör behandla programvaror, arbetssätt och till viss del hur 

armeringsarbetet sker ute på byggarbetsplatser. 

 

Armeringsprocessen 

I en utförandeentreprenad med krav på konstruktören att utföra 

armeringsspecning föreslås att konstruktören skickar kompletta 

armeringsspecar utan produktionsanpassning till beställaren, samt den 

kompletta byggnadsinformationsmodellen. Beställaren upphandlar entreprenör 

och skickar armeringsspecarna och byggnadsinformationsmodellen till 

entreprenören som själv får etappindela armeringen.  

 

Samtliga aktörer behöver i större utsträckning arbeta i totalentreprenad eller 

partnering för att förbättra kommunikationen mellan inblandade aktörer. 
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 Avslutande kommentarer 

Frågeställningen i detta arbete anses vara utförligt besvarad utifrån 

förutsättningarna. Hela processen arbetar mycket projektspecifikt och det är 

svårt att trycka på vilket arbetssätt som är rätt eller fel. Den normaliserade metod 

som föreslagits passar inte alla företag i armeringsprocessen på grund av deras 

olika arbetssätt.  

 

Övriga arbetssätt ses inte som mindre lämpliga, men branschen kan nå fördelar 

med att till en viss grad standardisera armeringsprocessen. På så sätt kommer 

kunskapen hos alla aktörer succesivt byggas upp och skapa bättre 

förutsättningar för framtidens byggbransch. Aktörerna måste också utveckla 

kommunikationen och dela erfarenheter med varandra. Svårigheterna finns i att 

alla ser sitt eget vinstintresse i första hand, istället för de möjligheter som finns 

till kortare, säkrare och mer effektiva byggprojekt överlag.  

 

I framtiden tros arbetssätten kring armering bli mer enhetliga. När BIM tar plats 

på marknaden som det självklara sättet att arbeta på gällande armering kommer 

processen förmodligen vara tvungen att ske på ett mer standardiserat sätt. 

Kunskapen kring olika lösningar och programvaror kommer aldrig uteslutande 

finnas hos en aktör, utan erfarenhetsutbytet måste ske kontinuerligt när nya 

material och arbetssätt utvecklas.  

 

I framtiden kommer kanske BIM användas till 100 % i alla projekt, trots att 

traditionellt 2D-arbete hade varit enklare på vissa projekt. Utvecklingen går 

framåt och en någorlunda standardiserad armeringsprocess innebär att samtliga 

aktörer är väl inarbetade i arbetsgången. Det ger en snabb projektuppstart, 

tydliga arbetsmetoder och gemensamma vinster för alla aktörer. 

 

 Fortsatta studier 

Rapporten behandlar hur just armeringsprocessen kan förbättras med BIM. 

Möjligheter ses med liknande examensarbeten med samma inriktning, men med 

fokus på en annan byggnadsdel, exempelvis prefabricerade väggar. Flera 

examensarbeten inom ämnet kan ge en översiktlig bild av de besparingar som 

kan göras i projektet med hjälp av BIM. En enda studie av besparingar med 

BIM blir mycket stor, kräver lång studietid och större resurser. 

 

Studien har inte påvisat vilka hjälpmedel produktionen kan använda vid 

implementering av BIM. En fortsatt studie hade kunnat göras på användandet 

av surfplattor och programvaror som kan erbjuda förenklingar av ritnings- och 

modellhanterandet. Inom dessa ramar finns också möjligheterna att undersöka 
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de molntjänster som används inom projekten, för delning av handlingar och 

projektdokument. 

 

Kommunikationen måste förbättras i byggprocessen överlag, och vidare studier 

kan göras på hur företagen hanterar feedback i slutet av ett projekt. Hur ska 

feedbacken hanteras och användas? Hur når feedbacken ut i hela 

organisationen? Studien ser stora möjligheter till utveckling inom området och 

det kan vara värdeskapande för flera företag i branschen att utreda deras rutiner 

för återkoppling. 

 

Slutligen ser studien möjligheter att undersöka hur en 

byggnadsinformationsmodell kan fungera som gällande handling genom ett 

projekt, och vilka problem och hinder som finns. BIM Alliance har redan börjat 

undersöka juridiken kring modellerna men examensarbetet skulle även kunna 

täcka in de praktiska aspekterna med en byggnadsinformationsmodell vid sidan 

om de juridiska. Alltså hur byggnadsinformationsmodellen skulle användas av 

de olika aktörerna i byggprocessen och skillnaderna mot att arbeta med 2D-

handlingar. 
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Appendix 

Intervjuguide 

Allmänt (ställd till alla) 

 Hur jobbar Ni med BIM i Ert företag? 

 Hur jobbar Ni med armering idag och hur ser processen ut? 

 Hur ser kopplingen ut mellan BIM och armering i dagsläget? 

BIM (ställd till alla) 

 Hur kan arbetssättet förbättras gällande BIM och armering? 

 På vilket sätt genomförs kvalitetskontroller om projektet är uppfört i 

BIM?  

Projekt (ställd till alla) 

 Vilka besparingar kan göras i armeringsprocessen om konstruktören får 

mer tid att uppföra en grundlig byggnadsinformationsmodell, med inritad 

armering, som används genom hela processen? 

 Vid vilken storlek/typ på projekt börjar det enligt Er erfarenhet att löna 

sig att rita modellen i BIM? 

 I vilket skede i projektet kopplas Ni in och vad hade fördelarna varit att 

bli inkopplade tidigare? 

Ansvar (ställd till alla) 

 Hur ser Ni på ansvarsdelen gällande leveranser i 3D/BIM-format? 

Framtiden (ställd till alla) 

 Hur ser framtiden ut för ert företag och BIM? 

 Vad gör Ni för att ligga i framkant? 

 Hur behöver samarbeten förändras mellan projektör, entreprenör och 

armeringsleverantör för att möjliggöra större användning av BIM i 

armeringsprocessen? 

Frågor ställda till konstruktörerna 

 Är konstruktören/projektören redo att ta ansvaret för kvalitetskontrollen 

om specningen sker hos er? Finns kunskapen för rätt armeringslösningar? 

 Vem ska betala er för det extra arbetet med armeringsritande? 

 Hur mycket längre tid upplever ni det tar att rita in all armering jämfört 

med ”vanligt” arbetssätt? 
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 Följer ritningarna ni får ut efter 3D-modellering svensk 

redovisningspraxis? 

 Har ni någon gång kontakt tidigt med entreprenören och diskuterar 

armeringsmetoder, gjutetapper och liknande? 

 Hade en spec-konsult kunnat anställas på ett konstruktionskontor och 

därmed vara med och produktionsanpassa armeringen redan i 

projekteringsskedet? 

Frågor ställda till entreprenörerna 

 Vad är den största felkällan vid armeringsleverans och montering? 

 I vilket utsträckning används byggnadsinformationsmodellen i 

produktionen? 

 Hur viktig är produktionsanpassningen av armeringen? 

 Hur sker etappindelningen med armering? 

 Vilka fördelar ser Ni med att tidigt i processen träffa konstruktören och 

diskuterar armeringsmetoder, gjutetapper och liknande? 

Frågor ställda till armeringsleverantörerna 

 Hur levereras armeringsspecarna till er idag, och hur vill ni att de ska 

levereras? 

 Vad är er största felkälla vid tillverkning och leverans? 

 Hur hanterar ni förändringar på kort varsel?  

 Hur levererar ni till kunden, med hänsyn till gjutetapper, färgkodning, 

digital återkoppling mm? 
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Bockningstyper av armeringsjärn. Typblad 2A 

 
Källa:http://www.begroup.com/upload/Sweden/Bilder/Produktbilder/Armering/F%C3%B6rteckning%20bockning%20av

%20st%C3%A4nger.pdf 
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