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Sammanfattning 
 

Anläggningsbranschen ligger långt efter andra branschen när det gäller användningen av 

moderna arbetsmetoder som BIM. Men i och med att Trafikverket och andra beställare ställer 

mer krav på användning av BIM måste branschen anpassa sig och adaptera de nya 

arbetsmetoderna. Övergången är problematisk då det saknas standarder och regler för hur och 

när BIM ska användas. Det finns dessutom tekniska svårigheter med proprietära filformat och 

att lära ovana projektörer hantera de nya programvarorna. Men i och med att efterfrågan på 

BIM ökar så behöver företagen anpassa sig för att vinna jobben, detta gäller även de mindre 

projekten på sikt.  

 

Fördelarna som rapporteras med BIM är många, där visualiseringsmöjligheten leder till b.la. 

förbättrad samgranskning tack vare att alla i projektet ser samma saker och därmed får ökad 

förståelse är den främsta. Kunden får också en tydlig bild av projektörens förslag, vilket 

förenklar beslutsprocessen då den går snabbare. Möjligheten att utföra kollisionskontroller ses 

också som en fördel då det kan spara pengar senare i projektet. En BIM-modell kan även 

användas vid arbetsberedningar vilket ger yrkesarbetarna bättre förståelse för vad som ska 

göras, deras kompetens kan dessutom användas för att granska modellen för att upptäcka 

projekteringsfel och för att hitta farliga arbetsmoment. Informationen som är knuten till 

modellen underlättar mängdningen och revideringar speglas direkt ändringar görs – detta 

minskar ritningsrevideringar och kostnaderna i projektet blir mer lättöverskådliga. 

 

Att 3D-projektera istället för 2D-projektera mindre anläggningsprojekt kan innebära att 

projekteringen tar längre tid, för Tullholmsviken etapp 3 tog 3D-projekteringen 8 timmar mer 

än den traditionella metoden, vilket motsvarar 6400 kr i ökade kostnader. Detta medför ökade 

projekteringskostnader, men fördelarna som modelleringen innebär uppskattas väga upp för 

de ökade kostnaderna. I tidigare etapp av Tullholmsviken uppstod ett samordningsproblem 

mellan arkitekt och markprojektör som kostade 32000 kr att åtgärda, ett problem som 

förmodligen hade undvikits med en modell och därmed kunnat åtgärdas tidigare för en mindre 

summa. Ökade projekteringskostnader hade därmed varit ekonomiskt försvarbart för just det 

projektet.  
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Abstract 
 

The road and construction industry is far behind other industries in terms of the use of modern 

working methods like BIM. However, as the Swedish Transport Administration and other 

customers is beginning to request the use of BIM, the industry must adapt and start using the 

new working methods. The transition is problematic because there are no standards and rules 

for how and when BIM is to be used. In addition, there are technical difficulties with 

proprietary file formats and learning projectors that are unfamiliar to the new software. But as 

the demand for BIM increases, companies need to adapt to win the jobs, the same applies to 

the smaller projects in the long run. 

The benefits reported with BIM are many, where the visualization opportunity leads to 

improved work coordination because everyone in the project sees the same things and thus 

gains greater understanding is the greatest advantage. The customer also gets a clear picture of 

the projector's proposal, which simplifies the decision-making process as it can be done faster. 

The ability to perform collision checks is also seen as an advantage as it can save money later 

in the project. A BIM can also be used for work preparation, which gives the construction 

workers a better understanding of what to do, their skills can also be used to review the model 

for detecting design errors and locating dangerous work operations. The information 

associated with the model makes it easier to make readjustments and the changes are reflected 

directly as the changes are made - this reduces drawing revisions and the actual costs of the 

project becomes clearer. 

To use 3D design instead of 2D design in smaller road and construction projects may imply a 

longer planning phase, for Tullholmsviken stage 3, the 3D design took 8 hours longer to 

create than when using traditional methods, which corresponds to 6400 kr in increased costs. 

This leads to increased design costs, but the benefits that modeling imply is estimated to 

compensate for the increased costs. In the previous phase of Tullholmsviken, there was a 

coordination problem between the architect and the land projector. The cost of fixing the 

problem was estimated to 32000 SEK, but with a 3D-modell that problem would probably 

been fixed earlier in the process and the costs would not be as high as 32000 kr. Increased 

projection costs for a 3D-modell would therefore be economically justifiable for that 

particular project 
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Förord  
 

Rapporten syftar på att jämföra traditionell anläggningsprojektering för små projekt i 2D med 

den nyare BIM-projekteringen i 3D. Tack vare möjligheten att följa projektet Tullholmsviken 

etapp 3 genom studiebesök, samgranskningsmöten och tillgång till projektnätverket Apricon 

C3 har stor insikt i arbetsprocessen getts. Jag vill rikta ett stort tack till Jonas Widing, 

Skanska, som gett mig tillgång till allt material som rört projektet. Vidare vill jag rikta ett 

stort tack till Martin Gustavsson, Skanska, och Maria Eriksson, Tengbom, för hjälp med 3D-

modellering. Avslutningsvis vill jag även tacka mina handledare Niklas Höglund, Skanska 

och Mikael Götlind, Karlstads Universitet, för respons och tips som hjälpt mig med 

utformningen av rapporten.  
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Förklaringar  
 

A – Arkitekt 

AutoCad Civil 3D – CAD-programvara avsedd för mark-, väg- och VA-projektörer 

BIM – Building Information Model, Building Information Modelling eller Building 

Information Management, arbetsmetod där olika discipliner arbetar utifrån samma modell – 

främst i projektering och beslutsfasen 

CAD – Computer Aided Design, digitala ritningar och modeller 

DWG – Drawing, proprietärt filformat framtaget av Autodesk 

IFC – Industry Foundation Classes, öppet filformat som förenklar och möjliggör filimport- 

och export mellan olika CAD-program 

K – Konstruktör  

Mängda – Beräkna eller läsa av materialåtgång 

NWC – Navisworks Cache File, filformat som förenklar sammanställning av flera olika 

modell-filer, används vid kollisionskontroller 

 

Revit – BIM-programvara avsedd för b.la. arkitekter och konstruktörer 

VDC – Virtual Design and Construction, arbetsmetod som liknar BIM men som ofta använder 

en modell genom hela byggprocessen 

ÄTA – Ändrings- Tilläggs – Avgående arbete, arbeten som ofta inte är planerade utan som 

tillkommer pga. Bristfällig planering eller oförutsedda händelser i projektet och som leder till 

ökade kostnader 
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1. Inledning 
 

Både bygg- och anläggningsbranschen ligger långt efter andra branscher när det gäller 

planering, samordning och användning av digitala verktyg menar Micael Thunberg, 

forskningsingenjör i bygglogistik vid Linköpings universitet (Kubicom 2017). Orsakerna är 

flera, bland annat syftar Micael på att företagen behöver effektivisera planering och 

projektstyrning i stort – för hela företaget och inte bara inom enskilda projekt där kunskapen 

ofta stannar. Niklas Höglund, projektchef på Skanska Väg och anläggning Väst, berättar vid 

ett möte att det ofta är de stora projekten inom Skanska som använder sig av den senaste 

tekniken, t.ex. BIM. Detta stärker Thunbergs påstående om att kunskapen ofta stannar i de 

större projekten, vilket i sin tur leder till att de små projekten inte får ta del av de vinningar 

som finns med effektiviseringen.  

En grundpelare för effektiviseringen och ökad produktivitet inom branschen är BIM som 

antingen kan stå för Byggnadsinformationsmodell eller Byggnadsinformationsmodellering 

(BIMalliance uå). Vanligtvis förknippas BIM med en 3D modell, vilket är delvis rätt men det 

är en förenkling av vad det faktiskt är. En 3D CAD är en ”dum ritning” (Kumar, B. 2015) som 

bara de berörda har användning av, medan en BIM-modell är en modell full av information 

och kunskap som alla inom projektet har tillgång till. Med BIM bygger man två gånger, en 

gång digitalt i en modell, och en gång fysiskt i verkligheten (Kumar, B. 2015). Tack vare att 

helheten finns i modellen kan simuleringar göras digitalt vilket leder till färre problem i den 

verkliga produktionen, t.ex. kollisionskontroller. Rapporten följer projektet Tullholmsviken 

etapp 3 som kör på löpande samordningsmöten där alla som för tillfället är involverade i 

projektet samlas. Byggherre, konstruktör, arkitekt markentreprenör är bara några exempel på 

deltagare. Samtliga aktörer har egna projekteringsmetoder och använder olika programvaror, 

t.ex. så ritar arkitekten i ArchiCad och konstruktören i Revit. Olika projekteringsmetoder kan 

ställa till med problem i modelleringen, detta problem har varit med ända sedan starten av 

BIM. Tekniken med BIM började användas tidigt, innan användningsstandarder och 

informationshantering var framtaget. Resultatet av detta blev att alla aktörer skapade sina 

egna metoder och standarder för BIM (Kumar, B. 2015). Detta leder till att företag använder 

olika programvaror, nollpunkter och visualiserar objekt olika. Dagens CAD-program är 

smarta på så vis att de kan exportera och importera olika filformat från olika CAD-program, 

men skaparnas vinstintresse skadar utvecklingen då filformaten ofta är proprietära. Proprietära 

filformat är filer som endast kan avläsas av skaparnas egna produkter. Det finns det dock de 

som använder öppna format, t.ex. det standardiserade filformatet IFC som har blivit väldigt 

populärt på byggsidan. IFC kan läsa av nödvändig information ur en mängd olika program 

samtidigt som modellen sammanställs.  

 

Denna rapport syftar på att utforska vilka vinningar som finns med BIM-projektering istället 

för 2D-projektering i mindre projekt, med en projekteringsbudget under 100.000kr, i 

anläggningsbranschen. Dels genom en litteraturstudie som undersöker vilka vinster BIM-

projektering har enligt tidigare studier. Dessutom granskas befintliga referensprojekt där 

BIM-projektering använts, för att ta reda på vilka delar av BIM i stora projekt som anses mest 

lönsamma. Avslutningsvis görs en jämförelse av dagens tillvägagångssätt med 2D-

http://nyheter.kubicom.se/digitaliseringen-ar-en-forutsattning-for-att-lyckas-med-effektivisering/
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projektering med en efterhandskonstruerad BIM i ett mindre projekt. Modellen är avskalad för 

att passa mindre projekt och nyttjar de främsta vinsterna med BIM och utesluter bristerna i 

största möjliga mån.   

Referensprojektet som följs och som ska jämföras är Skanskas projekt Tullholmsviken etapp 

3 och Niklas Höglund, projektchef på Skanska Väg och Anläggning Väst, är min handledare 

på företaget. I dagsläget görs projekteringen i Autocad Civil 3D där de enbart ritar i 2D. 

Arkitekt samt installatörer i projektet projekterar i 3D med kollisionskontroll. Tullholmsviken 

etapp 3 innefattar lägenhetshus men rapporten fokuserar på anläggningssidans del i projektet. 

Anläggningsarbetet som ska utföras består av ett gårdsbjälklag inklusive överbyggnad. 

Rapporten omfattar 22,5 högskolepoäng och skrivs som en avslutande del av 

högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik på Karlstads Universitet, handledare från 

universitetet är arkitekten och universitetsläraren Mikael Götlind. 

1.1. Problemformulering 

 

Utförd litteraturstudie riktade in sig på vilket nytta och vilka vinningar som finns med BIM 

inom anläggningsbranschen. Forskning och studier visar att BIM är uppskattat och att 

majoriteten av användarna ser vinster jämfört med traditionell projektering. Effektiviteten, 

samordningen, minskade problem och mindre dubbelarbete är bara några av de rapporterade 

fördelarna. Dessvärre verkar BIM främst användas i stora projekt där det finns en stor budget, 

när mer pengar är i omlopp är rimligtvis besparingspotentialen också större. Jag tycker därför 

det är intressant att se hur BIM kan anpassas till mindre projekt. En tidigare etapp av 

Tullholmsviken stötte på samordningsproblem som resulterade i ökade kostnader, kanske 

kunde en 3D-modell ha förhindrat problemet? Och vilka för- och nackdelar har 3D-

projektering jämfört med 2D-projektering? Hur kan implementeringen av BIM gå till i mindre 

projekt? Vilka svårigheter finns med implementeringen?  

1.2. Syfte 

Syftet är att lyfta fram fördelarna med BIM-projektering jämfört med traditionell 2D-

projektering av mindre anläggningsprojekt. Och att ta reda på vilka delar av BIM som skulle 

kunna vara betydelsefulla för att förbättra samordningsmöjligheterna, skapa bättre 

förutsättningar för en säker arbetsplats och minska kostnader som beror på projekteringsfel 

inom mindre projekt i anläggningsbranschen. På så vis hoppas jag att rapporten ska locka 

framförallt Skanska, men också andra aktörer, till att använda BIM och 3D-modellering även i 

mindre projekt.  

1.3. Mål 

Målet är att ta fram ett förslag på hur BIM kan implementeras i mindre mark- och 

anläggningsprojekt, likt Tullholmsviken etapp 3. Ett delmål är att redogöra för de främsta 

fördelarna med BIM-projektering. Ytterligare ett delmål är att ta reda på huruvida BIM är 

ekonomiskt försvarbart att använda i mindre projekt.   
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1.4. Avgränsningar 

 

Rapporten jämför små mark- och anläggningsprojekt med projekteringsbudget runt 

100.000kr, referensprojekten är både stora och små men enbart de vinster som är applicerbara 

i små projekt tas hänsyn till – för att kostnaden inte ska sticka iväg. 

Höjdkurvor och data som kan vara intressant för schaktarbete används inte i modellen då det 

är oväsentligt för markprojektet rapporten berör. Projekteringen görs på en plan yta och 

schaktarbeten ingår inte i markprojektörens ansvar. Detaljnivån i modellen är låg och 

innehåller t.ex. inte lutning mot brunn, detaljnivån hålls låg för att spara tid i modelleringen. 

Tidplanekopplingar och kostnadskopplingar görs heller inte, också detta för att spara tid samt 

på grund av bristande kunskap. 

Modellen görs i Autodesk Revit och inte AutoCad Civil 3D som 2D-ritningarna är skapade i. 

Detta beror på tidsaspekten i arbetet, jag har förkunskaper i Revit men har tidigare inte använt 

Civil 3D. Därför betraktas inlärningen av Civil 3D alltför kostsamt i tid för genomförandet.  

Rapporten görs i samråd med Skanska Väg och Anläggning Väst och det är en av deras 

projektörers befintliga projekteringsmetoder som jämförs.  
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2. Metod 
 

Litteraturstudien granskar tidigare forskning rörande BIM i bygg och anläggningsprojekt. I 

huvudsak studeras de fördelar som BIM har inneburit för branschen i allmänhet och för 

projekt i synnerhet. Resultatet av litteraturstudien ligger till grund för diskussionen kring hur 

BIM kan komma att användas i mindre mark och anläggningsprojekt. Litteraturstudien är bred 

och tittar på BIM i allmänhet, därefter skapas en översikt av stora projekt och de främsta 

vinsterna som kan utläsas ur litteraturstudien och erfarenhetsåterspeglingen från stora projekt 

kopplas avslutningsvis till en BIM-modell. Modellen skalas ned för att spara på tid, och 

enbart de främst rapporterade nyttorna tas med för att optimera både besparnings- och 

vinstpotentialen. Vilken potential och vilka problem som finns med 3D-projektering avgörs i 

en kvalitativ intervjustudie där den traditionella 2D-projekteringen jämförs med BIM-

projekteringen. Svaren analyseras och jämförs med tidigare studiers indikationer och 

slutsatser för att svara på huruvida 3D-projektering kan vara första steget mot BIM i små väg 

och anläggningsprojekt.   

2.1. Litteraturstudie 

I uppstarten av rapporten låg fokus på litteraturstudien, detta för att skapa en bild av dagsläget 

redan från start. Därefter var litteraturstudien flytande och byggdes på under hela arbetets 

gång. De främsta källorna är tidigare examensarbeten som berört BIM-användning i olika 

skeden. Dessutom har internationella rapporter rörande BIM granskats. Litteratursökning har 

främst gjorts via Karlstads Universitets tillgång till OneSearch samt GoogleScholar, där 

nyckelorden varit; ”BIM civil”, ”Building information model”, ”Anläggning BIM” och ”BIM 

infrastructure”. Även sökningar i forskningsportalen Diva har gett goda sökresultat. 

Många resultat i studierna som ligger till grund för litteraturstudien har tagits fram via 

intervjuer av personer i branschen. Dessa resultat ses inte som en direkt sanning men kan ses 

som indikationer på hur branschen förhåller sig till BIM. Intervjurespondenterna är från en 

mängd olika företag där de har olika roller, och när flera oberoende respondenter antyder 

samma sak anses svaren mer tillförlitliga. Andra resultat är uppmätta i fallstudier som 

undersökt ekonomi, ÄTA-arbeten och projekteringsfel där branschproffs fått vara med och 

uppskatta vinsterna. Det finns svårigheter med att ta fram ett resultat som svart på vitt visar 

vinster, men metoderna som används i den tidigare forskningen anses tillförlitliga nog för att 

kunna peka ut för- och nackdelar med BIM.  

2.2. Granskning av stora projekt 

Storskaliga anläggningsprojekt där BIM använts i projektering och produktion granskas och 

likt litteraturstudien sammanställs dagsläget utifrån rapporter som analyserat för- och 

nackdelar. Rapporterade vinster och problem sammanställs, därefter värderas de utifrån antal 

omnämnanden i tidigare studier där i huvudsak sex rapporter granskas. För att maximera 

nyttan läggs fokus på de fördelar som omnämns flest gånger i 3D-modellen, och utifrån min 

bakgrundskunskap i modellering väljs de delar som behärskas. På så vis effektiviseras 

skapandet av 3D-modellen rent tidsmässigt. Vilka delar som inte väljs och varför diskuteras i 

diskussionsavsnittet.  
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2.3. Modellering av Tullholmsviken etapp 3 

Genom att närvara på samgranskningsmöten, studiebesök och med tillgång till 

projektnätverket för Tullsholmsviken etapp 3 fanns mycket bakgrundsinformation kring 

projektet. Samgranskningsmötena fungerade som en snabbkurs i hur BIM används och hur 

underlag tas fram. Handledaren från Skanskas sida, Niklas Höglund, gick också igenom sin 

projekteringsmetod och visade de handlingar han tagit fram. Tillgången till projektnätverket 

Apricon C3 höll mig ständigt uppdaterad med vad som hände i projektet. Det framkom vid 

samgranskningsmötena att inga större problem hade stötts på som rörde marksidan och det var 

därför fritt fram att börja modellera utifrån det underlag som fanns. Inga revideringar 

behövdes under tiden som modellen togs fram. 

Metoden för modellen togs fram under arbetets gång i samråd med Martin Gustavsson, BIM-

samordnare Skanska Teknik, och det gemensamma beslutet var att rita väggar och golv för att 

symbolisera objekt och material. Inlärningen för metoden varade under 4 dagar där olika 

metoder testades, avslutningsvis öppnades projektfilen med ett tomt gårdsbjälklag och den 

valda modellmetoden utfördes. Detta gjordes för att tidsåtgången för uppritning skulle bli mer 

rättvis, därav beräknades inte inlärningen med i totaltiden.  

2.3.1. Bakgrund 
 

Modellen skapas i Autodesk Revit 2017 Educational Version och den utgår från arkitektens 

husmodell som levereras som IFC-fil och hämtas från projektnätverket Apricon C3. Modellen 

visar två huskroppar och en tom innegård, se figur 1. Gårdsbjälklaget är från början helt av 

betong och skiljer plan 0 från plan 1, och innergården är belägen på plan 1.  

Figur 1 Vy från arkitekts modell över huskropparna och gårdsbjälklaget 



   

6 

 

Modellen utgår från plan 1 där olika golv ritas upp, golven består av olika material och är av 

olika tjocklek. Golven täcker hela gårdsbjälklagets yta och varje golv representerar ett verkligt 

byggmaterial. De ingående materialen visas i tabell 1 och är hämtade från interndokument 

från Skanska (2011).  

Tabell 1 Ingående material enligt Skanskas standardutformning av gårdsbjälklag (Skanska 2011). 

Material Tjocklek (mm) 

Marksten Varierar 

Sättgrus 30 

Geotextil, Bontec Terasafe TS2 0,9 

Bärlager 200 

Geotextil, Bontec Terrasafe TS2 0,9 

Cellplast, Thermisol 150 

Dräneringsmatta, Nophadrain ND 220 12,5 

Tätskikt, Icopal membrane 5 5 

Primer, Icopal Icoflux primer 1 

Betong Enl. bygg ~290 

 

3D-modellen skapas för Tullholmsviken etapp 3, modellen bygger på Skanskas 

standardutförande av ett gårdsbjälklag, samt på Niklas Höglunds, projektchef på Skanska, 

materialval och utformning. Mängder och areor m.m. ingår i modellen. Avslutningsvis 

importeras modellen till projektets gemensamma IFC-fil för att alla skall kunna ta del av och 

se hur gårdsbjälklaget som binder samman huskropparna verkligen kommer se ut.  

Modellen jämförs sedan med den traditionella 2D-ritningen i en intervjustudie via mail med 

markprojektör och BIM-samordnare. Intervjurespondenterna är personer som är delaktiga i 

projektet Tullholmsviken etapp 3. Dessutom görs en jämförelse i tid, alltså hur lång tid det tog 

att 2D-projektera jämfört med ta fram BIM-projekterat underlag.  

Tidsberäkningen är grunden till en kostnadsjämförelse, vilket är den mest intressanta 

parametern för Skanskas del.  

Tidsberäkningen görs genom uppföljning av dagböcker där tidsåtgången är rapporterad. Tiden 

för inläsning av projektet sätts som samma för 2D och 3D. Tidsåtgången för mötestid, 

materialval, utformning, revidering och relationshandling sätts också som samma för 2D-

projekteringen och 3D-projekteringen. Tiden sätts som samma för 2D och 3D då det finns 

svårigheter i denna studie att jämföra verklig tidsåtgång. Det finns t.ex. indikationer på att 

revideringsarbetet förenklas vid BIM-användning, men en förenkling görs och 

uppritningstiden jämförs då den är fullständigt dokumenterad. Det intressanta i jämförelsen är 

just tiden för uppritning av ritning och modell. Även kvaliteten av ritning och modell är 

intressant och kvalitetsjämförelsen tas upp i intervjustudien. 

Inläsning -  innebär inläsning av projektet, alltså av vad som kunden förväntar sig och om 

omfattningen. Tiden antas vara samma vid traditionell projektering och BIM-projektering. 

Mötestid - beaktar möte med kund, samordningsmöten och projekteringsmöten. Tiden antas 

vara samma vid traditionell projektering och BIM-projektering. 

Materialval/utformning - utformning av utomhusmiljön och anpassning av brunnar m.m. 

Tiden antas vara samma vid traditionell projektering och BIM-projektering. 

Uppritning - framtagning av 2D-ritning och 3D-modell. Tidsåtgången för 3D-modellen 
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beräknas som tiden för 2D-ritning + 3D-modellering, då modellen bygger på en 2D-dwg. 

Revidering - ändringar av 2D-ritningar och 3D-modell. Tiden antas vara samma vid 

traditionell projektering och BIM-projektering. 

Relationshandling - framtagning av relationshandlingar, dvs. uppdaterade handlingar då   

bygghandlingarna ej längre är aktuella. Tiden antas vara samma vid traditionell projektering 

och BIM-projektering. 

Tabell 2 visar presentation av tid och kostnad för projekteringen. Timmar står för antal 

timmar som lagts på varje enskilt moment. Akost sätts som 800kr1 och är kostnaden för en 

timmes arbete och kostnad är timmar multiplicerat med akost.  

Tabell 2 Tid och kostnadsmall för 2D- och 3D-projektering 

Projekteringskostnad 
Moment: 2D 3D 

 Timmar Akost Kostnad Timmar Akost Kostnad 

Inläsning       

Mötestid       

Materialval/Utformning       

Uppritning       

Revidering       

Relationshandling       

 Totalt: Totalt: 

 

2.3.2. Gårdsbjälklag 
 

Golvlagret med betong ritas precis ovanpå nedanstående pelare i parkeringsgaraget, därefter 

ritas samtliga lager, förutom marköverbyggnaden, med respektive tjocklek. Lagren läggs ut 

över hela planet och justeras för att få rätt bygghöjd samt för att komma i nivå med planet. 

I Revit används kommandot floor för att rita golv, golvens egenskaper och utseende bestäms i 

egenskapspanelen. Egenskaper och utseende är upp till projektören att välja, de val som görs i 

modellen är hämtade från den tidigare utförda 2D-projekteringen.  

2.3.3. Marköverbyggnad 
 

Samma princip som för gårdsbjälklaguppbyggnaden används för att rita ut 

marköverbyggnaden, dvs. gräs- och stenytor. Återigen används kommandot floor, varje yta 

avgränsas för att passa in. De stenbelagda ytorna ges ett mönster som visar hur stenarna ska 

sitta ihop, detta mönster skapas och väljs i menyn surface pattern.  

 

 

 

                                                 
1 Niklas Höglund projektchef Skanska Väg och Anläggning Väst, intervju den 10 maj 2018. 
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2.3.4. Planteringsytor 
 

Metoden för att rita planteringsytorna liknar marköverbyggnaden på många sätt, den enda 

skillnaden är att den ritas som väggar (kommandot walls) istället för golv. Planteringsytorna 

är av cortenstål som fungerar som ett kantstöd.  

2.3.5. Spygatt 
 

Spygatt är en sorts golvbrunn som saknar vattenlås och kopplas till avloppsledningar. 

Spygatterna markeras ut som håligheter i gårdsbjälklaget som symboliserar brunnen, de ritas 

inte ut i detalj, för detta används kommandot shaft opening. 

2.3.6. Objekt 
 

Bänkar och träd hämtades från BIM-biblioteken nationalbimlibrary.com och bimobject.com. 

De infogas enkelt genom att dras in i modellen från datorn.   

2.3.7. Mängdning 
 

Mängdningen görs genom kommandot schedules/quantities, där vägglängder, golvareor och 

volymer visas. Datan räknas ihop till totalsummor. 

2.4. Intervjustudie - 2D kontra 3D 

Intervjuerna görs via mail med två nyckelpersoner i projektet, en markansvarig och en BIM-

samordnare, alla är involverade i Tullholmsviken etapp 3. Intervjumetoden är kvalitativ och 

ger subjektiva resultat. Det går alltså inte att utvinna kvantitativ information men svaren går 

att analysera med hjälp av den bakgrundsinformation om BIM som fåtts genom 

litteraturstudie och projektstudier. Möjligheterna med BIM utforskas i rapporten snarare än 

undersöks. Frågorna utformas med insamlad information om branschens syn på BIM som 

bakgrund och rör modellens potential och problematik. Intervjustrukturen är semistrukturerad, 

dvs. att samma frågor ställs till båda respondenterna i samma följd och att följdfrågor baseras 

på respondentens svar. 

2.4.1. Intervjurespondenter 
 

Intervjurespondent 1: Niklas Höglund, projektchef Skanska Väg och Anläggning Väst och 

markprojektör för Tullholmsviken etapp 3. 

Intervjurespondent 2: Martin Gustavsson, BIM-samordnade Skanska Sverige AB med 

huvudansvar för BIM-samordningen för Tullholmsviken etapp 3.  
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3. Teori 
 

3.1. Projektering 

Att projektera innebär att planera och ta fram ritningar för projektet. Antingen finns det 

särskilda projektramar där kunden efterfrågar särskilda materialval eller utformningar. 

Ritningarna och modellerna blir alltmer detaljerade ju längre projekteringen utförts, 

underentreprenörer och teknikkonsulter tillkommer ofta senare och när deras handlingar tas 

fram blir underlaget tydligare (Byggipedia uå). Om projektören får fria händer så tas 

alternativ fram som presenteras för kunden och antingen godkänns eller nekas2. För en 

markprojektör kan det handla om materialval av marksten, utförande, bänkar, planteringsytor 

m.m. En kunnig projektör beaktar helheten noggrant och gör oftast väl valda val. Det kan 

handla om materialens miljöpåverkan, hållbarhet, utseende, säkerhet och kostnad.  

3.2. Markprojektering i 2D 

Vid markprojektering ritas linjer och symboler på en plan yta där höjdnivåer märks ut. 

Linjerna har olika utseende och tjocklek som representerar olika byggdelar, linjebiblioteket är 

smart på så vis att programmet vet vad som ritas och mängder kan enkelt hämtas (Novapoint 

2012). Linjerna skapar avgränsningar och områden, detta gör att objektens area framgår. 

Många delar av markprojekteringen är inte synliga då det vanligtvis byggs ovanpå marken, 

för att tydliggöra de delarna görs sektionsritningar i vertikal vy som visar höjder och nivåer. 

Dessa vyer ger linjerna och områdena höjder. Kopplas sektionsritningarna med de vanliga 

ritningarna går volymer att beräknas. 

                                                 
2 Niklas Höglund projektchef Skanska Väg och Anläggning Väst, intervju den 15 mars 2018. 
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I figur 2 visas 2D-ritingen för Tullholmsviken etapp 3. 

 

Figur 2 2D-ritning av etapp 3 av Tullholmsviken 

3.3. Markprojektering i 3D 

3D projekteringen utgår antingen från en plan yta, eller så modellerar projektören direkt i 3D-

vy. Istället för linjer ritas olika golvsektioner som motsvarar olika material. Fördelen kontra 

2D är att volymen blir tydlig direkt i modellen och på vis behövs inte två olika ritningar sättas 

ihop. Det blir dessutom tydligt hur mycket varje skikt bygger i höjd. Vid markprojekt likt 

Tullholmsviken etapp 3 där utformning av utomhusmiljöer ingår finns ett flertal BIM-

objektdatabaser att tillgå, tyvärr är de ganska tomma på objekt anpassade för markarbeten. 

Dessa databaser innehåller 3D-modeller av verkliga byggmaterial och objekt, med verkliga 

mått och egenskaper. Objekten kan vara gratis eller så betalar man för tillgången till 

databasen. När objekten sätts in i modellen blir den mycket verklighetstrogen och det är en av 

3D-metodens stora fördelar. I 2D kan en bänk ritas som en rektangel, i 3D skapas större 

förståelse för hur objektet kommer se ut i den planerade utomhusmiljön. Modellen kan vändas 

och vridas hur som helst, det går även att plocka ut vyer/sektioner ur modellen för att visa hur 

de ingående delarna ansluter till varandra.  
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3.4. BIM inom Skanska 

Skanska Sverige ställer krav på användning av BIM i deras projekt och de ser stor potential i 

BIM. Istället för ”Building Information Modelling” kallar Skanska det för ”Building 

Information Management”, där management innebär informationsstyrning genom hela 

projektets gång (Skanska, uå). Management används då Skanska ofta har det övergripande 

ansvaret i projekten, medan konsulter som arkitekt och konstruktör använder modelling då det 

är modeller de arbetar med.  

3.4.1. BIM-samordnare 
I stora projekt inom Skanska tillsätts en 

BIM-samordnare, dennes ansvarsområden 

är: 

- Målbildsmöte där projektets behov och 

möjligheter med BIM kartläggs 

- Att projektanpassa Skanskas mall 

”Kravspecifikation Modell- och   

Informationshantering” i varje nytt 

projekt 

- Finnas till stöd för projektörer med 

teknisk support av kravspecifikationen 

- Genomföra kollisions- och 

byggbarhetskontroller 

- Planera, leda och följa upp 

samordningsmöten med projektörer och produktion 

- Upprätta tydliga protokoll efter samordningsmöten 

- Bistå vid kommande krav från våra uppdragsgivare som de behöver mer hjälp med:   

- Informationsverifikation   

- Granskning av modeller   

- Produktionsanpassningar3 

BIM-samordnaren leder samordningsmötena som hålls varannan vecka och respektive 

disciplin ska leverera filerna 3 dagar innan mötet. 3D-samordnaren har då några dagar på 

sig att granska samt sammanställa en Navisworks-modell som används på mötet för 

kollisionskontroll och granskning3. Navisworks kan öppna de flesta CAD-formaten vilket 

underlättar sammansättningen av modellerna. I granskningen görs en ”Clash Detection” 

som är en funktion i programmet som automatiskt hittar kollisioner i modellen. Dessutom 

släcker och tänder samordnaren olika vyer manuellt för att se om de överlappar, krockar 

eller är ritade i olika koordinater. I figur 4 ses ett fel där arkitekt och konstruktör ritat 

pelare i olika lägen och i olika utformning. Arkitekten har använt en äldre modell där 

pelarna inte är justerade samt är runda. BIM-samordnaren har här sparat en vy och ringat 

in felet, modellen visas upp på en storbildsskärm så att alla kan se och diskutera fram en 

lösning. När en lösning är framtagen antecknar samordnaren vad som ska ändras och av 

vem. 

                                                 
3Martin Gustavsson BIM-samordnare Skanska Sverige AB, mailkontakt den 25 april 2018. 

 

Figur 3 Några fördelar med BIM enligt Skanska. (Skanska uå) 
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Navisworks kan se kollisioner på olika sätt, antingen som en soft clash eller en hard clash. En 

soft clash innebär att två objekt är för nära varandra, t.ex. en elcentral som är omringat av ett 

annat objekt. En elcentral kräver utrymme för service och underhåll, om något blockerar 

tillgången till centralen kan programmet känna av det. Detta kräver att elcentralen är 

importerad på rätt sätt så att programmet kan avgöra vad för typ av objekt det ska föreställa. 

Både soft- och hard clash granskning sker automatiskt, vanligtvis granskas modellen också 

manuellt – för att respektive disciplins representant på mötet ofta är så pass kunniga att de kan 

se fler fel än de programmet hittar4. Att automatiskt få fram kollisioner är tid och 

kostnadsbesparande, den manuella granskningen tar mer tid men är nödvändig för att undvika 

fel i ett senare skede då det blir mer kostsamt (Dolk och Ziervogl 2008). En hard clash är när 

två objekt går in i varandra, t.ex. en rörledning som går rakt igenom en balk eller pelare. 

Dessa kollisioner är av det värre slaget, upptäcks de först på plats kan det bli både svårt och 

dyrt att ordna (National Building Specification 2016). Ju tidigare varje enskild disciplin 

medverkar i framtagning av BIM-modellen ju lättare är det att både undvika och lösa 

problemen (Johansson & Olander 2016).  

 

 

 

                                                 
4Martin Gustavsson BIM-samordnare Skanska Sverige AB, mailkontakt den 25 april 2018. 

 

Figur 4 A och K har ritat stolpar i olika läge och i olika utformning, lösningen blir att A justerar deras modell så den 

stämmer överens med K. Bild tagen ur projektets nwc-fil. 
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3.4.2. CAD-manual 
BIM-samordnaren utformar en CAD-manual specifikt för varje projekt. Manualen beskriver 

och ställer krav på hur CAD-modeller ska presenteras. Exempelvis att CAD-filerna ska följa 

Bygghandlingar 90 där standarder kring ritningsutformning, måttsättning, symboler etc. 

beskrivs. Manualen är ett kravspecifikt dokument och skall följas, BIM-samordnaren kan 

dock tillåta avsteg och måste då skriftligt underteckna godkännandet (Skanska 2018).  

Vidare beskriver CAD-manualen projektets mål med BIM inom projektet.  

Organisationen beskrivs för att tydliggöra vem inom projektet som gör vad, och vem man ska 

vända sig till vid eventuella frågor. För projektet Tullholmsviken etapp 3 ses organisationen i 

tabell 3 där namnen är dolda pga. integritetsskäl. 

 

Teknisk specifikation gällande användandet av programvaror redovisas, vid behov kan 

modellfiler behövas formateras om för att bli användbara. I projektet Tullholmsviken etapp 3 

används ett flertal olika CAD-versioner, se tabell 4.  

Olika programvaror använder olika filformat, idag finns möjligheten att omvandla filerna så 

att de blir användbara inom de flesta olika CAD-programmen. Filerna sätts ihop i en IFC-fil, 

Tabell 3 Organisationsbeskrivning för Tullholmsviken etapp 3(Skanska 2018). 

Tabell 4 Respektive diciplins programvaror använda i projektet (Skanska 2018). 
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därmed är kravet i manualen att samtliga program ska kunna exportera ut IFC, majoriteten av 

disciplinerna ska dessutom kunna leverera dwg och/eller nwc-filer (Skanska 2018). Dwg-filer 

är ritningsfiler i Autodesk och nwc-filer är granskningsfiler som används i Navisworks. M 

står för mark och de enda kraven i projektet är att entreprenören ska leverera 2D-dwg. 

 

 

De modellfiler som levereras i projektet skall döpas enligt tabell 6. 

Tabell 6 Krav på modellfilbenämning i projektet Tullholmsviken etapp 3 (Skanska 2018). 

 

Samtliga filer levereras enligt tidplan och de levereras till projektnätverket Apricon C3. 

 

 

Tabell 5 Utväxling av olika filformat för projekt Tullholmsviken etapp 3 (Skanska 2018). 
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3.4.3. Apricon C3 

Apricon C3 är ett molnbaserat projektnätverk som samtliga deltagare i projektet har tillgång 

till. Nätverket gör det möjligt att ladda upp filer som alla når, när som helst (Apricon 2018). 

Detta underlättar filhantering och filöverföring vilket sparar tid inom projektet. De personer 

som ingår i projektet presenteras i en lista med rollbeskrivning, kontaktuppgifter och 

behörighet. Behörighetsåtkomsten regleras för att förhindra att misstag görs, de discipliner 

som själva inte levererar dokument i projektet har enbart läsbehörighet.  

I Apricon är det lätt att hitta bland dokumenten då de struktureras enligt byggpraxis och att 

det finns en sökfunktion. Det finns också en frågetavla, där en disciplin kan ställa en fråga till 

en annan. Frågorna hamnar på en tavla där de delas in i discipliner, på så vis är det lätt att gå 

avverka respektive disciplins frågor i rätt ordning. Först tas beställarens frågor upp, därefter 

teknik och arkitekt osv. Frågorna besvaras antingen direkt på frågetavlan eller muntligt på 

projekteringsmötena, om frågan behöver extra betänketid eller inte är aktuell så skjuts frågan 

upp till nästkommande möte.  
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4. Förutsättningar 
 

I den föregående etappen av Tullholmsviken uppstod samordningsproblem mellan 

balkongplattor och gårdens ytskikt – vilket ledde till ökad tidsåtgång på arbetsplatsen. 

Extraarbetet beräknades kosta 32.000kr5. Med en 3D-modell hade det problemet möjligtvis 

kunnat förhindras redan innan. Därför är det intressant att se hur personer involverade i 

projektet förhåller sig till en 3D-modell, där en tydligare överblick ges. 

4.1. Bakgrund 

Det nya bostadsområdet Tullholmsviken är 

beläget i södra Karlstad, precis intill Vänern. 

Området är fullt av nya byggprojekt, det ska 

byggas bostäder, kontorsbyggnader, en 

förskola samt en kaj intill vattnet (Karlstad 

Kommun 2018). Skanska är entreprenör för 

etappen och de har i sin tur upphandlat 

Skanska Väg och Anläggning Väst för 

markarbeten i projektet. I etappen ingår två 

svanenmärkta sjuvåningshus med totalt 56 

lägenheter, garage och 

gårdsbjälklag/innergård. Projektet beräknas 

kosta 165 miljoner SEK (Byggtjänst 2018).  

Tack vare upphöjningen där det underliggande 

garaget är placerat blir innergården mer åt det 

privata hållet för de boende. Det blir en 

avskärmning från den offentliga 

kajpromenaden. Utöver garage så finns 

miljöstation, cykelförråd och förråd placerat i 

markplan. I den föregående etappen av 

Tullholmsviken uppstod samordningsproblem 

mellan balkongplattor och gårdens ytskikt – vilket ledde till ökad tidsåtgång på arbetsplatsen. 

Extraarbetet beräknades kosta 32.000kr6. Med en 3D-modell hade det problemet möjligtvis 

kunnat förhindras redan innan. Därför är det intressant att se hur personer involverade i 

projektet förhåller sig till en 3D-modell, där en tydligare överblick ges. 

4.2. Entreprenörer 

Projektet är en totalentreprenad, där Skanska Hus är totalentreprenör. En totalentreprenad 

innebär att entreprenören står för att ta fram projekteringsunderlag samt att producera vad 

beställaren efterfrågat i ett antal funktionskrav. Skanska Hus har upphandlat Skanska Väg och 

Anläggning för markarbeten2. 

                                                 
5 Niklas Höglund projektchef Skanska Väg och Anläggning Väst, intervju den 10 maj 2018. 
6 Niklas Höglund projektchef Skanska Väg och Anläggning Väst, intervju den 10 maj 2018. 

Figur 5 Säljbild för projektet Tullholmsviken etapp 3, Brf Lakholmen 

(Skanska 2017). 
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5. Resultat 
 

Nedan presenteras resultat av litteraturstudie, erfarenhetsåterspegling från stora projekt och 

modell. Resultatet av modellen presenteras med urklipp ur modellen, tid- och 

kostnadsjämförelse och intervjustudie där modellens potential och problem tas upp. 

5.1. Litteraturstudie 

Litteraturstudien görs för att öka förståelsen för hur BIM används i anläggningsbranschen. 

Hur BIM används, och vilka för- och nackdelar det bär med sig är intressant att granska då 

branschen börjat anamma begreppet BIM och tycks stå inför en övergång från traditionella 

projekteringsmetoder till nya moderna metoder. Litteraturstudien ger en bra översikt av 

potentialen med generell BIM-användning i både bygg- och anläggningsbranschen, potential 

som senare i rapporten ska omvandlas och appliceras på ett småskaligt mark- och 

anläggningsprojekt. Metoden som användes var av deduktiv karaktär, svar från tidigare 

utförda intervjuer med branschproffs tolkas därmed som en sanning – eller åtminstone som 

rimliga slutsatser.  

Genom att skapa tredimensionella modeller av byggprojektet ökar effektiviteten och 

samarbetsmöjligheterna skriver Stephen A. Jones och Harvey M. Bernstein, som gjort 

världsomfattande enkätundersökningar gällande BIM-användning (Bernstein & Jones 2012). 

De har enligt enkätundersökningarna fått fram att 46% av de tillfrågade infrastrukturföretagen 

använder BIM på ett eller annat sätt, detta i jämförelse med endast 27% i en liknande studie 

utförd 2010 visar att BIM blir alltmer vedertaget. Dessutom anger 89% av de tillfrågade som 

använder sig av BIM att de har nytta av det i specifika projekt men också för företaget i sin 

helhet. I en senare rapport skriver Bernstein och Jones (2014) att hela 71% av de tillfrågade 

byggföretagen använder BIM och att 97% av de tillfrågade japanska, tyska och franska 

byggföretagen rapporterar en positiv ROI (Return of investment). Detta antyder att BIM 

används flitigare bland byggföretagen än bland anläggnings-/infrastrukturföretagen. 

BIM används bevisligen främst i byggbranschen när det gäller vertikala objekt, dvs. 

byggnader som hus, fördelarna för de vertikala byggprojekten är desamma gällande de 

horisontella menar Bernstein och Jones (2012, 2014). Med BIM bygger man objektet två 

gånger, en gång digitalt i en modell, och en gång fysiskt i verkligheten (Kumar, B. 2015). 

Detta ses som en av de främsta fördelarna med BIM då det minskar kollisioner som leder till 

dubbelarbete såsom ÄTA-arbeten. Något som även fastslås av Johansson och Olander (2016) 

som i sitt examensarbete jämfört ÄTA-arbeten relaterade till projekteringsfel år 1999 då den 

genomsnittliga andelen ÄTA-arbetena kopplade till projekteringsfel var 26%. I deras studie 

utförd 2016 låg genomsnittet endast på 2,2%. Slutsatsen löd att BIM i projekteringen tydligt 

minskade andelen ÄTA-arbeten som berodde på projekteringsfel. Även Linda Fredriksson 

kommer i sitt examensarbete fram till att den minskade andelen dubbelarbete anses vara den 

största vinningen med BIM i produktionen. Modellen gör det dessutom enkelt att ta ut 

mängder och att lämna ett mer precist anbud, vilket minskar tillkommande kostnader i ett 

senare skede (Fredriksson 2012). 

 

BIM minskar konflikter och ändringar inom projekt som kan uppstå om parter avläser 
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traditionella ritningar olika (Bernstein & Jones 2012), en modell tydliggör visualiseringen 

avsevärt och alla ser samma saker (Kumar, B. 2015). Inte nog med att antalet ändringar 

minskas, det blir också enklare att göra ändringarna. Fler teknikområden kan vara delaktiga 

från ett tidigare skede och handlingarna som tas fram har högre kvalitet. Högre kvalitet leder 

till färre fel och missförstånd (Jongeling 2008). De ändringar som kan behövas göras är 

därmed oftare mindre omfattande än om de olika teknikområdena anslutit senare till 

projekteringen. Jongelings intervjuer tyder på att samordningsfelen kan minska med mer än 

50% enligt tillfrågade teknikkonsulter. 

I framtiden tror Bernstein och Jones (2012) att förbättrad produktivitet inom projekten är den 

vinning med BIM som kommer öka mest. 

Fördelarna med BIM kan förväntas vara många i projektering och produktionsfasen. Men 

vägar, broar och andra anläggningsprojekt förväntas hålla flera decennier. Detta innebär att 

andelen referensprojekt som tar hänsyn till projektets hela livslängd är få, då BIM är så pass 

nytt, och det är där de stora kostnaderna landar i form av drift och underhåll (Fanning, B. 

2014). Projekteringsfelen med 3D-projektering kontra 2D-projektering tycks minska enligt en 

intervjustudie från 2016 där sex väg- och anläggningsprojektörer har tillfrågats på vilket sätt 

arbetssättet förändrats när projekteringen gått från 2D till BIM (Johansson & Olander, 2016). 

Detta beror på att fler discipliners modeller integrerats till en och samma modell. Möjligheten 

att 3D-visualisera byggprojekt gynnar både projekteringsfasen och beslut- och 

försäljningsfasen menar Rogier Jongeling (2008) som jämfört BIM med 2D-CAD. 

Jämförelsen visade att effektiviteten i projekteringsfasen är 20% bättre med BIM kontra 2D-

CAD, kreativiteten i projekteringen gynnas dessutom av 3D-modelleringen. Jongeling (2008) 

menar också att BIM-projektering underlättar beställarens val och godkännande av 

projekteringen.  

Underlaget som skapas i BIM-projekteringsfasen tycks ha högre kvalitet än traditionell 

projektering, samtidigt som det går snabbare att ta fram underlaget (Autodesk uå) Väl ute i 

produktionen gynnas arbetarna på samma sätt som i projekteringen av detta då det blir färre 

missförstånd (Jongeling 2008). Underlaget uppfattas som tydligare och färre frågor mellan de 

olika teknikområdena behövs redas ut. Kostnaderna för ÄTA-arbeten uppskattas minska med 

50% enligt intervjurespondenterna i Jongelings (2008) studie. Användningen av BIM kan leda 

till fler vunna jobb då projekteringen håller högre klass. Även i förvaltningsskedet anses BIM 

vara fördelaktigt tack vare att projektinformationen är lättillgänglig och digital (Fredriksson 

2012).  

BIM standardiseras mer och mer, ju tydligare vinningen med användandet blir. Ett exempel 

på detta är att Trafikverket fr.o.m. 2015 ställer krav på användning av BIM i 

upphandlingsfasen av anläggningsprojekt (Trafikverket 2017)  

Skanska Sverige använder BIM vid större bygg- och anläggningsprojekt (Fredriksson 2012) 

och väg och anläggningsprojekt över 50 miljoner kronor inom Skanska ska sedan 2011 

projektspecifikt använda BIM i någon form (Källemyr & Sillén 2011). Sven Andersson, 

biträdande handläggare på WSP, säger i en intervju med Gustav Dolk och Magnus Ziervogl 

att BIM är lönsamt vid projekt omkring 100 miljoner kronor (Dolk & Zervogl 2008). 
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5.1.1. Sammanfattning av resultat av litteraturstudien 
 

Fördelarna med BIM i bygg och anläggningsbranschen är många. Där den mesta forskningen 

främst lyfter upp följande fördelar: 

Förbättrad samordning och kontroll över projektet, genom att: 

- Fler teknikområden involveras tidigt och därmed kan bra underlag tas fram tidigt 

- Alla ser samma saker och får ökad förståelse för helheten 

- De involverade tycks bli mer kreativa när de arbetar med modeller 

- Projektinformationen är lättillgänglig i alla skeden 

Färre projekteringsfel och bättre kvalitet, tack vare att: 

- Underlaget som tas fram stämmer bättre överens med verkligheten 

- Kollisionskontroller kan utföras innan byggskedet, vilket minskar antalet ÄTA-arbeten 

- Visualisering av projektet minskar antalet missförstånd för de inblandade 

Mer exakt anbud och minskade kostnader, tack vare att: 

- Det går att mängda mer exakt utifrån välprojekterat BIM-underlag 

- De projekteringsfel som ändå slinker igenom är ofta mindre omfattande än om 

traditionell projektering hade använts 

- Projektering och anbudsfasen går snabbare, vilket gör det möjligt att räkna på fler jobb 

 

5.1.2. Analys av litteraturstudien 
 

Litteraturstudien rör fördelarna med BIM i både bygg- och anläggningsprojekt, små som 

stora, och kan ses som en generell överblick av nyttan med BIM. 

När flera discipliner arbetar ihop tillförs massvis av information till projektgruppen. Med BIM 

som arbetsmetod överförs denna information till modellen. Redan tidigt tas därför hänsyn till 

övriga medlemmars modeller, därmed kan fel identifieras och redas ut tidigt. De revideringar 

som behövs göras senare är ofta mindre omfattande tack vare det högkvalitativa underlaget. 

Genom att få förståelse för ett annat teknikområdes uppgifter kan smarta och kreativa 

lösningar tas fram när alla ser samma modell i projekteringsstadiet. Senare i produktionen 

rapporteras arbetsmiljövinster i stora projekt, då modellen används vid arbetsberedning kan 

yrkesarbetarnas kompetens användas för att analysera farliga moment och projekteringsfel 

(Götborg & Olsson 2016). 

Det underlag som projekteras med BIM tycks hålla högre kvalitet än 2D-projekterat underlag, 

tack vare kollisionskontroller, förbättrad projektförståelse och bättre underlag. I pilotprojekt 

där BIM uteslutande använts finns dock brister med underlaget, kompetensbrister mellan 

olika områden visade sig leda till ofullständigt underlag (Götborg & Olsson 2016). 

Kollisionskontrollerna gör att kollisioner kan undvikas, genom att projektera om de delar som 

krockar så ändras förutsättningar och mängder. Modellen uppdaterar mängderna direkt utan 

att flera ritningar behövs uppdateras, detta leder till minskad ritningshantering som också är 

en av de rapporterade fördelarna med BIM i stora projekt (EUBIM 2017).  
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5.2. Granskning av stora projekt 

Granskningen av stora projekt har likt litteraturstudien lyft fördelarna med BIM, men även 

problemen, i storskaliga projekt. Till skillnad från litteraturstudien, som berörde både bygg- 

och anläggningsbranschen, är fokus enbart på anläggningssidan. Det blir en naturlig 

nedtrappning från generell BIM-användning till projektspecifik användning, och som 

avslutningsvis ska trappas ned till projektspecifik användning i mindre projekt i den 

avslutande 3D-modellen. Granskningen är intressant då verkliga problem och vinster med 

BIM i anläggningsbranschen berörs, vilket ger bra underlag till den avslutande 2D kontra 3D 

jämförelsen. 

För stora projekt är vinsterna störst med BIM (Autodesk 2012). Autodesk som är det näst 

största CAD-varumärket i världen (Nanalyze 2016) har utrett fördelarna med BIM i stora 

infrastrukturprojekt och resultaten stämmer bra överens med den forskning som finns.  

Autodesk (2012) har kommit fram till att användning av BIM i stora infrastrukturprojekt har 

inneburit förbättrad projektkontroll. En av anledningarna är möjligheten till kollisionskontroll, 

något som även framgår i litteraturstudien där Kumar (2015) samt Johansson och Olander 

(2016) lyfter fram kollisionskontroller som ett av BIMs främsta användningsområde. 

Snabbare framtagning av handlingar och större noggrannhet tas också upp, vilket får stöd från 

tidigare forskning i Jongeling (2008) och Dolk & Zervogl (2008). 

Vad Autodesk (2012) tar upp som inte behandlas lika omfattande i den tidigare forskningen 

som analyserats är vinsterna med att koppla planering och kostnader till modellen. 

Kopplingen med tidsschema och materialkostnader innebär minskade, eller mer exakta, 

kostnader redan i ett tidigt skede. Även logistiken på arbetsplatsen gynnas av att koppla 

tidsplan till modellen (Autodesk 2012).  

I Sverige har ett pilotprojekt genomförts där BIM har legat i fokus. Projektet var 

ombyggnation av Röforsbron i Arboga, där trafikverket beslutat att inte använda sig av 2D-

ritningar utan istället en BIM-modell (Götborg & Olsson 2016). Användningen av modellen 

uppskattades av arbetarna, främst pga. dess tydlighet. Antalet fel beroende av projekteringen 

beräknas ha minskat med 20% ute i produktionen (Götborg & Olsson 2016).  

I projektet fanns två läsplattor tillgängliga på arbetsplatsen där modellen kunde visas, 

läsplattorna visade sig ha svårigheter att visa samtliga delar av modellen. En mängd olika 

programvaror användes vid projekteringen, import och export mellan filformaten visade sig 

vara bristfällig och kompletterande ritningsvyer fick tas fram för att få arbetet att fortgå 

(Reblin & Sharif 2013).  

Att enbart använda en BIM-modell som informationsbärare i stora projekt ställer hårda krav 

på modellen. Den ska vara användningsbar i alla skeden, och det är viktigt att ingen 

information går förlorad vid export. Götborg och Olsson (2016) som analyserat projektet 

Röforsbron har tagit fram ett antal användningsområden där modellen ska kunna användas 

samt hur de ska användas. De menar att mängder och mått ska kunna genereras direkt ur 

modellen, tidplaner och APD-planer ska vara kopplade, vyer och sektioner ska kunna tas fram 

och att samtliga objekt ska vara granskningsbara och laddade med information. Listan över 

hur modellen ska användas togs fram efter att brister och fördelar analyserats. Götborg och 

Olsson (2016) skriver att de ritningsvyer som togs fram av BIM-samordnaren ofta inte stämde 

överens med vad yrkesarbetarna behövde för att kunna utföra sitt jobb. Yrkesarbetarna såg 
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dock fördelar i att få se modellen för att analysera risker, fel och möjligheter. Andra brister 

som nämns är svårigheten för beställaren att sätta rimliga ramar för detaljeringsnivå och 

standarder. Fördelarna med BIM i projektet Röforsbron var att feltolkningarna av underlaget 

minskade jämfört med traditionell projektering, alla hade samma underlag och såg samma 

saker. I och med att all information fanns i modellen, istället för på ett flertal ritningar, stämde 

mängderna bättre överens med verkligheten, detta ledde till bättre inköp och ekonomi 

(Götborg och Olsson 2016).  

EUBIM har tagit fram en handbok för användning av BIM, i handboken tas Förbifart 

Stockholm upp som ett exempel på bra BIM-användning. En av fördelarna med projektet var 

minskad ritningshantering, som följd av mindre antal ritningar (EUBIM 2017). Förbifart 

Stockholm var ett speciellt projekt där en modell använts som bygghandling (Enning & Gross 

2017). BIM-ansvariga i projektet ser positivt på modellanvändningen och menar på att det är 

så branschen kommer arbeta i framtiden.  

5.2.2. Sammanfattning av resultat för BIM i stora projekt 
 

De fördelar med BIM i stora projekt, som enligt lästa studier oftast rapporteras visas i tabell 7. 

Tabell 7 Rangordning av rapporterade vinster med BIM. 

Fördel: Antal omnämnanden i 

rapporter: 

Placering: 

Kollisionskontroll 6/6 1 

Förbättrad samordning 5/6 2 

Minskad ritningshantering/enklare 

revidering 

5/6 2 

Högre kvalitet på underlag/färre 

projekteringsfel 

4/6 3 

Kopplade tidplaner (4D) och 

kostnader (5D)  

3/6 4 

Bättre arbetsmiljö 2/6 5 

 

De brister med BIM som främst lyfts fram i referensprojekten visas i tabell 8. 

Tabell 8 Rangordning av rapporterade brister med BIM. 

Brister: Antal omnämnanden i 

rapporter: 

Placering: 

Avsaknad av 

standardformat/svårigheter med 

filexport 

5/6 1 

Ofullständig BIM/behov av 

handpåläggning 

4/6 2 

Svårhanterade filer 5/6 1 

Programvaror som saknar vissa 

funktioner 

5/6 1 

Höga krav på detaljnivån i 

modellen/otydliga krav 

4/6 2 
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5.2.3. Analys av projektstudie 
 

Av resultatet att döma är 3D-visualiseringen den del av BIM som är mest fördelaktig, även 

om den har sina begränsningar som ritningsunderlag. Visualiseringsmöjligheten gör det enkelt 

för samtliga i projektet att förstå vad som faktiskt ska göras, även om man är nytillkommen 

till projektet. Modellen minskar antalet ritningar därmed svårigheten att pussla ihop 

ritningarna för att skapa sig en bild av projektet. Som enda informationsbärare gör den det 

enkelt att ta fram de mängder som behövs. Vid revideringar uppdateras mängderna direkt för 

alla inblandade, istället för att behöva ta fram nytt underlag vid minsta ändring – vilket leder 

till färre projekteringsfel. Modellen kan sättas in på sin verkliga plats, detta gör att 

framtagningen av APD-plan underlättas. En bra APD-plan underlättar arbetsplatsens logistik, 

nyttjar områdets lagring och förvaringsområden, minskar onödiga transportsträckor m.m. Allt 

detta bidrar till en bättre och säkrare arbetsmiljö. Att yrkesarbetarna får se modellen på 

arbetsberedningar gör det möjligt att knyta kompetens till modellen. Arbetarna har ofta stor 

yrkesvana och kan se risker och möjligheter med hjälp av modellen, därmed kan 

projekteringsfel och farliga moment identifieras enklare än vid avläsning av 2D-ritningar 

(Götborg och Olsson 2016). Ett problem med modellanvändningen visade sig dock vara 

yrkesarbetarnas kompetens att hantera den, och BIM-samordnarens kompetens att utforma 

vyer från modellen. Då yrkesarbetarna är vana måttsatta 2D-handlingar stötte de på problem 

med att få fram mått och information ur modellen. Och när måttsatta vyer redan var framtagna 

av BIM-samordnaren var de ofta ofullständiga, därmed krävdes handpåläggning för att 

fullfölja uppgiften.  

Detaljnivån i underlaget behöver vara hög för att en BIM-modell ska fungera som enda 

underlag, för att kunna skala bort handpåläggningen som tycks behövas ute i produktionen. 

Detta är kostsamt i projekteringsstadiet men tidigare studier visar att BIM-projekterat 

underlag kan minska antalet produktionsfel till följd av projektering med 20% (Götborg och 

Olsson 2016). Dessutom finns indikationer på att det kan minska samordningsfelen med 50% 

enligt Jongeling (2008), som också skriver att det kan minska kostnaderna för ÄTA-arbeten 

med 50%.  

Att koppla tidplaner och kostnader i modellen rapporteras som fördelaktigt i vissa projekt 

(Autodesk 2012), det finns dock indikationer på tekniska svårigheter med kopplingen. En av 

Trafikverkets BIM-specialister berättar i intervju med Enning och Gross (2017) att 

standardformaten i BIM/CAD-programmen inte kan bära den typ av information, och att det 

krävs ett tillägg eller annat program för exporten. Kopplingen med tidplaner anses fördelaktig 

främst i stora komplexa projekt (Reblin & Sharif 2013). 

Ett problem som rapporterats från stora projekt där BIM varit i fokus är användningen av 

olika programvaror inom olika discipliner som kan kollidera och ställa till problem vid 

filexport. Även tidigare studier tar upp problemen med filexport (Enning och Gross 2017) och 

problemen är desamma oavsett projektstorlek då det är tekniken som är orsaken. I små 

markprojekt behövs oftast inte lika mycket hänsyn tas till andra discipliners modeller, i 

husbranschen är det behovet desto större. Markprojektörernas modeller behöver oftast 

jämföras med rör, konstruktör, arkitekt och el-projektörs modell7. Autocad Civil 3D som är 

vanligt inom anläggningsbranschen kan leverera dwg-filer vilket är ett filformat som är 

                                                 
7 Niklas Höglund projektchef Skanska Väg och Anläggning Väst, intervju den 10 maj 2018. 
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väldigt flexibelt och används av många. Att 3D-modellera marken i både små och stora 

anläggningsprojekt kan därför undgå problemet med filexporter. Tyvärr är dwg ett proprietärt 

filformat vilket låser användarna till en programvara. Problemet med exporter tas upp i alla 

rapporter utom i Autodesk (2012), gissningsvis är deras rapport något vinklad för egen 

vinning. Att tidigt strukturera vilka filformat som ska användas och hur de ska kunna 

exporteras är en lösning på problemet (Sars & Tolmé 2013). Detta görs förslagsvis av en 

BIM-samordnare som tar fram en BIM-manual tidigt i projekteringen. 

Trots bristerna som finns med tekniken anser Mathias Nyberg, VDC-specialist på NCC, i 

intervju utförd av Götborg och Olsson (2016) att det inte är där problemet ligger i BIM-

implementeringen. Han menar på att det snarare behöver ställas mer krav på användningen av 

BIM inom anläggningsprojekt och refererar till hur byggbranschen använt BIM fördelaktigt i 

flera år.  

I stora projekt är informationsmängden stor vilket innebär att BIM-filerna blir stora vilket kan 

leda till svårigheter med att hantera dom. Det krävs hög datorkapacitet för att smärtfritt 

hantera en modell och läsplattor saknar ofta den kapacitet som krävs. För små projekt är 

informationsmängden desto mindre och även filerna, här duger läsplattor gott för modell-

hantering. 

5.3. Modellering av Tullholmsviken etapp 3 

Möjligheten att visualisera små väg och anläggningsprojekt tycks vara den största fördelen 

med BIM-implementeringen i branschen. 3D-visualisering gör det enkelt för kunden att 

acceptera eller neka projektörens förslag då den är tydligare än 2D-ritningar. Andra 

projektmedlemmar får också bättre förståelse av helheten. För Tullholmsviken etapp 3 ska 

alla discipliner, förutom mark, leverera 3D-modeller. Det blir därför två blandade arbetssätt 

där både 3D-granskning och 2D-granskning utförs. Att istället ha allt i samma modell skapar 

enhetlighet i arbetsprocessen och undviker dubbelarbete. Att tidigt använda 3D-modeller i en 

bransch som inte använder det som standard kan dessutom visa tecken på professionalism, 

vilket är fördelaktigt vid anbudslämning (Autodesk 2015).  

Kollisionskontrollen görs i Navisworks och bygger på modellens geometrier, inga större krav 

på detaljrikedom krävs vilket underlättar modelleringen men vinsterna består. 

Samordningsfördelarna fås då alla modeller knyter samman och alla ser samma saker, för 

Tullholmsviken etapp 3 används IFC-filer för alla förutom mark - därför kan modellen 

levereras som IFC för att vinsterna ska bli påtagliga. 

Då mina förkunskaper i projektering enbart är grundläggande skalas detaljnivån ner, vyer från 

modellen är därför inte anpassade för att användas som fullständigt underlag. Men gott nog i 

presentationssyfte för kund och tidig projektering. Ritningshanteringen kan därför inte anses 

minska då det krävs traditionellt projekterat underlag för att ha fullständigt material. Även 4D 

och 5D-kopplingar slopas pga. avsaknad av kunskap och tillgång till program med de 

funktionerna. Tidplaner och kostnader kopplas alltså inte till modellen då det antas ta för lång 

tid att lära sig för denna jämförelse. Att enbart använda en programvara, Revit, utan andra 

programvaror avsedda för 4D och 5D undviker därför problemen med exporter och all 

information kan exporteras. Modellfilen är dessutom lätthanterlig och liten då projektet är av 

mindre karaktär.  



   

24 

 

5.3.1. Resultat av 3D-modellering  
 

Figur 6-9 visar vyer tagna från 3D-modellen, för att illustrera dess mångsidighet tas även 2D-

vyer och mängdavtagning ut.  

 

 

Figur 6 Vy ovanifrån från modellen. 
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Figur 7 Sektionsritning av gårdsbjälklaget från söder. 
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Figur 8 Detaljerad vy ovanifrån från modellen. 
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Figur 9 3D-vy som visar gårdsbjälklaget samt ytskikt. 

 

En kollision mellan planerad rörledning och bärande pelare i garaget upptäcktes när modellen 

skapades. Detta visar modellens styrka i samgranskningssyfte, inga brister med 2D-ritningen 

hade hittats under arbetets gång – men då modellen stod färdig visade det sig att det uppstår 

kollision med konstruktörens modell.  

 

Figur 10 Kollision där tänkt rörledning går ned i bärande pelare i garaget. 
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Figur 11 Kollisionen mellan rör och pelare visad i samgranskningsfilen i Navisworks. 

Tabell 9 visar mängdavtagning från Revit-modellen med relevant information om antal, areor, 

längder och volymer. 

Tabell 9 Resultat av mängdavtagning utifrån 3D-modellen 

Material Antal 

(st) 

Area 

(m2) 

Längd 

(m) 

Volym 

(m3) 

Betongmarkplattor  

St Eriks Munksten 210x210 Naturgrå 

 289   

Betongmarkplattor St Eriks Structura Havanna  110   

Gräs  386   

Kullersten  7   

Fasadplattor St Eriks 350x350 Naturgrå  18   

Parkbänk 4    

Mur St Eriks Outline  22   

Kantstöd Cortenstål   127  

Spygatt 4    

Kilsten St Eriks Kilsten 2  18   

Tätskikt  895 
 

 

Primer  895 
 

 

Dräneringsmatta  895 
 

 

Isolering  895 
 

134 

Isolering  895 
 

134 

Geotextil  895 
 

 

Geotextil  895 
 

 

Bärlager  895 
 

134 

Sättsand  895 
 

45 
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5.3.2. Tid- och kostnadsjämförelse  
 

Projektering 

 2D   3D   

  Timmar Akost  Kost  Timmar Akost  Kost  

Inläsning 8 800           6,400 kr  8 800         6,400 kr  

Mötestid 28 800         22,400 kr  28 800       22,400 kr  

Materialval/Utformning 8 800           6,400 kr  8 800         6,400 kr  

Uppritning 8 800           6,400 kr  16 800       12,800 kr  

Revidering 8 800           6,400 kr  8 800         6,400 kr  

Relationshandling 4 800           3,200 kr  4 800         3,200 kr  

 
Summa:  64h  51.200kr Summa:  72h           57.600kr 

 

Att 3D-projektera markarbetet för Tullholmsviken etapp 3 beräknas kosta 57600 kr jämfört 

med 51200 kr för 2D-projektering. Det innebär en ökad kostnad om 6400 kr, vilket motsvarar 

en dags arbete. Modellen kunde dock visa kollisioner som inte hade upptäckts med 2D-

ritningen. 

 

5.4. Intervjustudie – 2D kontra 3D 

 

Intervjuerna kan läsas i sin helhet i bilaga 1 och 2. 

 

1. Tror du att andra entreprenörer/teknikområden än mark själva skulle gynnas av 

3D-projektering i projektet Tullholmsviken etapp 3? 

Båda de tillfrågade intervjurespondenterna anser att 3D-projekterat underlag skulle gynna 

flera discipliner. Niklas nämner konstruktörer, arkitekter och rörprojektörer och Martin 

nämner att markprojektörer, markentreprenörer och geoteknik särskilt skulle gynnas i etapp 3. 

Analys: Alla discipliners modeller bildar en enda modell vilket förbättrar och förenklar 

samgranskningen, som krävs för att se över om allt funkar ihop. 

 

2. Vilken typ av information anser du är viktigast att kunna utvinna ur en BIM? 

 

- Vilken typ av information är viktigast för modellen av projektet Tullholmsviken 

etapp 3? 

Niklas skriver att 2D-ritningen redan innehåller all nödvändig information förutom volymer, 

en fördel med modellen är alltså att den innehåller volyminformation. Niklas skriver vidare att 

för etapp 3 är visualiseringsmöjligheten som modellen innebär den viktigaste delen då det 

förbättrar samgranskningen.  
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Martin anser att så mycket information som möjligt ska vara tillgänglig i modellen, t.ex. 

areor, volymer, längder och sektionsvyer. Men att etapp 3 som är ett litet projekt vinner mest 

på den förbättrade samordningen med modellen, inte dess informationsinnehåll.  

Analys: Resultatet av litteraturstudie samt projektgranskning visar att förbättrad samordning 

tack vare ökad förståelse är en av de främsta fördelarna med BIM och tas b.la. upp i Jongeling 

(2008), Sars & Tolmé (2013) och Götborg & Olsson (2016).  Något som även tycks stämma 

för mindre projekt enligt både Niklas och Martin. 

 

3. Vilken typ av markprojekt tror du kan gynnas av BIM? 

 

- I vilka projekt ser du ingen vinning? 

Niklas tror att de flesta mark och anläggningsprojekten kan gynnas av BIM när det väl blir 

branschpraxis att använda sig utav det. Vidare skriver Niklas att det kan vara problematiskt att 

använda olika tekniska lösningar, dvs. att 3D-projektera det ena projektet och 2D-projektera 

det andra. Martin ger inget direkt svar på vilka projekt som gynnas, däremot skriver han att 

det är nödvändigt i stora projekt då maskinstyrning kräver 3D-underlag.  

Analys: Det behövs regler eller standarder för när och hur BIM ska användas i olika 

markprojekt – något som även belyses i tidigare studier b.la. i Kumar (2015) och Götborg & 

Olsson (2016). Det kan vara svårt att anpassa krav efter vilken typ av projekt det rör sig om, i 

detta fall byttes 2D ut mot en enkel 3D-modell – vilket kan vara ett förslag på krav för 

liknande projekt. 

 

 

4. Vilka hinder och motstånd ser du med att implementera BIM i små projekt? 

De hinder som berörs i av Niklas är tekniska svårigheter och tidsbrist, Martin berör 

svårigheter med att motivera kostnaden mot nyttan. 

Analys: Tekniska problem kan öka tidsåtgången och därmed kostnaden, det kan också leda 

till dubbelarbete vilket också är kostsamt. Niklas skriver att när ett projekt väl är vunnet är 

tiden pressad och det leder till att de traditionella, beprövade metoderna väljs. Detta går hand i 

hand med Martins svar som tar upp svårigheten med att motivera kostnader mot nyttan det 

innebär. Sammantaget tolkas detta som att traditionella metoder väljs, inte bara pga. tidsbrist, 

utan också för att beställare kopplar ihop nya metoder (3D/BIM-projektering) med ökade 

kostnader. I tidigare studier framgår det att BIM-projekterat underlag snabbar på och 

underlättar beslutsprocessen för beställare på byggsidan (Jongeling 2008), detta tycks alltså 

inte vara lika applicerbart på anläggningssidan. Gissningsvis beror det på att beställare av 

anläggningsjobb är vana 2D-projekterat underlag och som tidigare nämnt, förknippar 3D med 

ökade kostnader.  
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5. Tycker du att anläggningsbranschen borde använda BIM mer än vad det görs 

idag? 

 

- Borde de mindre projekten också använda sig av det? 

Både Martin och Niklas är eniga i att BIM borde användas mer av anläggningsbranschen, och 

att även de mindre projekten borde använda det om det finns möjlighet 

Analys: Möjligheten att använda BIM i projekteringen av mindre väg och anläggningsprojekt 

tycks bero på hur pressat schema projektören har och vilken budget som finns att tillgå. Hade 

BIM varit efterfrågat, eller t.om. ett krav från beställaren hade alltså möjligheten funnits även 

där, förutsatt att mer tid ges till anbudsgivarna. 

 

6. Vilka fördelar ser du med möjligheten att visualisera projektet med en 3D-

modell? 

 

- Ser du några nackdelar? 

Niklas skriver: 

Bättre granskningsmöjligheter. 

Bättre underlag att presentera för kunden. 

Bättre underlag för att arbetsbereda moment. 

Bättre underlag för att se den färdiga produkten och ev konflikter som inte bara påverkar den 

färdiga produkten utan även arbetsmiljö, ekonomi och tid. 

Niklas ser inga nackdelar då det går att ta fram 2D-vyer utifrån modellen. 

 

Martin skriver att visualiseringen är viktig och att enkla bilder kan räcka för att öka 

förståelsen. 

Analys: Fördelen att kunna granska projektet i modellen har redan tagits upp, med stöd från 

tidigare studier. Att 3D-modellen ses som bättre underlag att presentera för kunden pekar 

också flera studier på. Niklas anser alltså att om tiden och kompetensen fanns för att 3D-

projektera mindre anläggningsprojekt så hade presentationsunderlaget till kunden förbättrats. 

Även Autodesk (2015) och Fredriksson (2012) nämner det högkvalitativa 

presentationsunderlaget som BIM-projektering för med sig.   

 

7. Vad saknar du med modellen? 

 

Niklas saknar höjdskillnader och lutningar mot brunnar, vilket är av största vikt vid 

markprojektering. 

Martin saknar rör i modellen. 

 

Analys: Mina kunskaper i Revit visade sig inte vara fulländade för att få med alla delar i 

modellen. För höjdskillnader och lutningar hade dessutom AutoCad Civil 3D kanske varit ett 

bättre val. Avsaknaden av lutningar anses vara den främsta nackdelen med den slutgiltiga 

modellen, men möjligheten att skapa lutningarna finns – det skulle innebära en revidering och 

ta lite längre tid. Rören finns inte i modellen då den utgick ifrån arkitektens modell, där rör 

inte var inlagt. I samgranskningsfilen finns dock alla teknikområdens modeller samlade. 

Däremot finns öppningar för brunnar och rör i modellen, alltså där de ska anslutas mot 

markytan. 
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8. På vilket eller vilka sätt är 3D-modellen mer användbar än 2D-ritningen? 

Skanska vill gå mot det digitala och minska mängden oreviderade 2D-ritningar menar Niklas. 

Som också skriver om tekniska svårigheter med att använda modellen på läsplattor ute i 

produktionen. Martin tar återigen upp hur modellen ökar förståelsen för de inblandade och 

underlättar samordningen. 

 

Analys: Att ha en digital modell som ständigt hålls uppdaterad minskar ritningshanteringen, 

något som EUBIM (2017) rapporterar som en av de stora fördelarna med BIM. Det är 

dessutom enklare att revidera modellen då ändringen sker direkt och alla ser ändringen, vilket 

minskar luckan för missförstånd och att andra teknikområden arbetar utifrån oreviderat 

underlag. Kunden kan i sin tur ha nytta av modellen även i förvaltningsskedet, då det går 

snabbt att få en överblick av projektet i en modell istället för att pussla ihop flera ritningar 

(Fredriksson 2012). Svårigheten med att använda modellen på läsplattor i produktionssyfte 

rapporteras från pilotprojektet Röforsbron (Götborg & Olsson 2016) vilket backar upp Niklas 

tankar om svårigheterna.  

 

9. Vilka är 2D-ritningens fördelar kontra 3D-modellen? 

 

Inga, så länge det går att ta ut 2D-vyer från modellen – menar Niklas. 

2D-ritningen är förmodligen mer användbar på arbetsplatsen, tror Martin. 

Analys: Att 2D-ritningen inte skulle ha några fördelar kontra 3D-modellen kräver att 

modellen är väldetaljerad och exakt för att kunna nyttjas i produktionen – ofta behövs 

handpåläggning pga. ofullständigt underlag (Götborg och Olsson 2016). BIM används idag 

främst i visualiseringssyfte (Magnusson 2017) och det är även det som anses vara 

huvudnyttan enligt Mathias Nyberg, VDC-specialist på NCC, i intervju med Götborg och 

Olsson (2016). Vid arbetsberedningar kan modellen användas för att hitta eventuella 

riskfyllda moment och projekteringsfel (Götborg & Olsson 2016). Tolkningen av detta är att 

för små väg och anläggningsprojekt är en enkel 3D-modell bra i samgranskningssyfte i 

projekteringsstadiet och i produktionssyfte kan den gynna säkerheten på arbetsplatsen. 

Dessvärre behövs ofta ytterligare underlag, t.ex. detaljerade ritningar, för att utföra arbetet 

korrekt. Det kan också vara problematiskt att hantera modellen på exempelvis läsplattor på 

arbtesplatsen. 

 

10. Tror du att en enklare 3D-modell kan räcka som ett första steg i BIM-

implementeringen, trots att det tar en dags extra arbete? 

 

- Tror du att den ökade förståelsen med hjälp av visualisering av projektet kan 

väga upp kostnaderna för extra projekteringstid? 

Niklas svarar att ”Det beror på vad enkel innebär” och skriver vidare ”Evolution gör att vi 

får mindre tekniska problem än en plötslig revolution”. Han tycker att det är bra att utvecklas 

och använda nya funktioner, samtidigt som det behövs en enhetlighet i arbetssättet. 

Avslutningsvis skriver Niklas att han tror att vinsten av visualiseringen som modellen 

möjliggör kan väga upp för kostnaderna av extra projekteringstid. 
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Martin svarar att han tror att enklare 3D-modellering kan vara ett sätt att implementera BIM i 

mindre anläggningsprojekt, och att ”Det är alltid viktigt att hitta rätt nivå. Där man får så 

mycket nytta som möjligt för det arbete som investeras”. Han avslutar med att han tror att 

kostnaderna för utökad projekteringstid kan vägas upp i vissa projekt.   

Analys: Det är svårt att säga vad enkel innebär, och vad rätt nivå egentligen är. I slutändan är 

det upp till projektören vilken kvalitet dennes ritningar och modeller har, och projektet i sig 

som avgör vad enkel innebär. Vad som är enklare att säga är att den främsta fördelen med 

BIM, som tas upp i flest examensarbeten och studier, är den förbättrade förståelsen och 

samordningen som kommer med visualiseringen. Det framgår för BIM överlag, för stora 

projekt – och nu finns även indikationer på detsamma ifrån ett litet projekt. Att adaptera nya 

arbetsmetoder kräver att det finns bevisade vinster, annars kommer det inte användas. Mycket 

pekar nu på att den ökade projekteringstiden med 3D-projektering kan vara ekonomiskt 

försvarbar då det kan täckas upp av t.ex. färre ÄTA-arbeten som följd av färre 

projekteringsfel. 

 

5.5. Sammanställning av resultat från alla delstudier 

Nedan följer en kortfattad sammanställning av de resultats som fåtts från respektive metod-

del. 

5.5.1. Litteraturstudie 
 

Tidigare studier kring BIM lyfter en hel del fördelar, de som återkommer oftast är: 

- Förbättrad samordning och kontroll över projektet 

- Fler teknikområden involveras tidigt och därmed kan bra underlag tas fram tidigt 

- Alla ser samma saker och får ökad förståelse för helheten 

- Projektinformationen är lättillgänglig i alla skeden 

- Färre projekteringsfel och bättre kvalitet 

- Underlaget som tas fram stämmer bättre överens med verkligheten 

- Kollisionskontroller kan utföras innan byggskedet, vilket minskar antalet ÄTA-arbeten 

- Visualisering av projektet minskar antalet missförstånd för de inblandade 

- Mer exakt anbud och minskade kostnader 

- Projektering och anbudsfasen går snabbare, vilket gör det möjligt att räkna på fler jobb 

 

5.5.2. Granskning av stora projekt 
Rapporter och intervjustudier som berört BIM i stora väg och anläggningsprojekt lyfter främst 

fram följande för- och nackdelar: 

Fördelar: 

- Möjlighet till kollisionskontroll innan byggskedet 

- Förbättrad samordning 

- Minskad ritningshantering och snabbare revideringar 
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- Högre kvalitet 

- Färre projekteringsfel 

- Integrerade tid- och kostnadsplaner gör ekonomin tydligare 

- Bättre arbetsmiljö 

Nackdelar: 

- Proprietära filformat 

- Tekniska svårigheter som följd av brist på standardformat 

- Ofullständiga modeller 

- Filerna är svårhanterade på arbetsplatsen 

- Programvaror som saknar nödvändiga funktioner 

- Otydliga eller för höga krav på detaljnivå i modellen 

5.5.3. Modellering av Tullholmsviken etapp 3 
Modellen levererades som IFC, alltså ett öppet filformat. Alla vyer som behövs kan tas från 

modellen och kollisionskontroll utfördes där modellen kunde förhindra en kollision med 

bärande pelare som inte hade upptäckts med den befintliga ritningen. 

Tidsåtgången för 3D-modellering av gårdsbjälklaget motsvarade en dags arbete, 8 timmar. 

Totalkostnaden för framtagning av 3D-underlaget hamnade på 57.600kr och 51.200kr för 2D-

underlaget.  

 

5.5.4. Intervjustudie – 2D kontra 3D 
Båda intervjurespondenterna, Martin och Niklas, ser positivt på modellen och tror att 3D-

projektering kommer att användas även i små väg och anläggningsprojekt i framtiden. Detta 

förutsätter att projektörer får nog med tid på sig, samt att BIM-användning efterfrågas – 

annars tas oftast den enklaste vägen vilket i detta fall är traditionell 2D-ritning.  

Niklas lyfter fram följande fördelar med modellen: 

Bättre granskningsmöjligheter. 

Bättre underlag att presentera för kunden. 

Bättre underlag för att arbetsbereda moment. 

Bättre underlag för att se den färdiga produkten och ev. konflikter som inte bara påverkar den 

färdiga produkten utan även arbetsmiljö, ekonomi och tid. 

Niklas ser inga nackdelar med användning av modeller då det går att ta fram 2D-vyer direkt 

från modellen. Däremot tar han upp avsaknaden av lutning mot brunn, något om enligt Niklas 

är av största vikt vid markprojektering. 

 

Martin skriver att visualiseringen är viktig och att enkla bilder kan räcka för att öka 

förståelsen. Någon hög detaljrikedom är alltså inte nödvändig i små projekt. Martin nämner 

inga nackdelar med att 3D-modellera projektet. 
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6. Diskussion 
 

6.1. Litteraturstudie 

Nackdelarna med BIM i bygg och anläggningsbranschen har till viss del uteslutits då fokus 

varit på dess fördelar. Något som framgått via tidigare studier är att utförliga modeller ger 

rättvisa anbud, något som stämmer men samtidigt är riskfyllt. Vid en anbudsprövning vinner 

vanligtvis den anbudsgivare som lämnar det billigaste anbudet. En modell kan vara kostsam 

att skapa beroende på dess detaljnivå, och vinner företaget inte projektet kostar det istället 

pengar. Detta är en risk många inte är villiga att ta idag menar Arvidsson et al. (2014). Jag 

anser dock att användning av BIM i väg och anläggningsbranschen bör premieras. Därmed 

menar jag att anbud som lämnats, där BIM-projektering använts, bör värderas högre än 

traditionella. Jag baserar detta på den mängd vinster BIM har, där ökade 

projekteringskostnader tycks täcka upp kostnaderna för senare ÄTA-arbeten. Dessutom 

behöver fler aktörer inom väg och anläggningsbranschen få testa på att arbeta med BIM som 

metod för att motståndet mot det nya ska minska.  

I små väg och anläggningsprojekt anser jag att 3D-visualiseringen är den främsta aspekten av 

BIM som bör nyttjas mer. Det finns stora vinster med modellen: 

- Kreativiteten hos projektören ökar, vilket kan skapa spännande ytor som enklare säljs 

in till kunden 

- Det finns enkla metoder att 3D-modellera och bör därför inte vara för kostsamt 

- Andra i projektet får ökad förståelse, t.ex. om en arkitekt är inblandad kan denna 

samarbeta med markprojektör för att skapa vackra miljöer 

- Snabb underlagsframtagning och mer exakt mängdning sparar pengar 

- Bättre samordning och färre projekteringsfel, vilket sparar pengar längre fram i 

projektet 

Genom att nyttja fördelarna med BIM och samtidigt undvika nackdelarna optimeras 

användningen. 4D projektering (tid) anses vara för kostsamt i små väg och anläggningsprojekt 

likt jämförelseprojektet Tullholmsviken etapp 3. Tekniken är inte nog långt fram för att enkelt 

koppla tidplaner i modellen. Ett litet markprojekt är sällan särskilt omfattande, att tidplanera 

manuellt tycks därför fungera minst lika bra. Inte minst då det kan vara svårt att koppla 

tidplanen, vilket tar tid och blir kostsamt. Att snabbt kunna skapa en 3D-modell som har en 

mängd fördelar jämfört med flera 2D-ritningar och sedan blanda detta med traditionella, 

beprövade metoder för tidplanering tycks vara den arbetsmetod som nyttjar flest fördelar med 

BIM på kortast tid. Möjligheten för projektören att räkna på flera jobb är ytterligare en fördel 

med arbetsmetoden. 

5D-projektering (pengar) kan användas på olika sätt, antingen i hög grad där materialkostnad, 

arbetskostnad och underhållskostnader etc. presenteras. Eller i låg grad, där bara vissa 

kostnader visas. För små väg och anläggningsprojekt rekommenderas den lägre graden, eller 

att inte koppla kostnader alls. Finns objekten tillgängliga i BIM-bibliotek så medförs 

kostnaden direkt, gäller det material som geotextil eller grus så behöver projektören manuellt 

räkna kostnader. Att manuellt räkna kostnader är enkelt nog i mindre komplexa projekt, 3D-
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modellen innehåller redan samtliga materialmängder. Kostnaden beräknas därefter utifrån 

leverantörens priser.  

6.2. Granskning av stora projekt 

BIM-användning minskar ritningshanteringen, men då gäller det att detaljeringsnivån i 

modellen är nog hög för att uteslutande använda modellen som underlag. Stora projekt ställer 

höga krav på modellen, men trots detta rapporteras det om fel i modeller och ritningar behövs 

tas fram ändå för att yrkesarbetarna ska kunna utföra vissa arbetsmoment. I mindre väg och 

anläggningsprojekt bör kraven på detaljeringsnivån med BIM minska, detta för att förenkla 

övergången från traditionell projektering.  

När det gäller mindre projekt bör även kraven på modellen minska, för att 

projekteringskostnaderna inte ska sticka iväg. Koppling av tidplan anses vara för kostsamt då 

tekniken inte är nog framtagen för att enkelt koppla denna till modellen.  

Den storskaliga BIM-användningen i stora projekt kan komma att ge utslag i mindre projekt. 

När fler anläggningsaktörer varit involverade i stora pilotprojekt och sett vinsterna borde det 

rimligtvis vara i deras intresse att fortsätta använda BIM. Om deras nästa projekt då är av 

mindre karaktär bör delar av BIM appliceras även där. Förhoppningsvis kan denna rapport 

vara något vägledande i hur de ska applicera det även i de mindre projekten.  

Problemet med filexporter grundar sig proprietära filformat där skaparna av programvarorna 

enbart fokuserar på att deras program ska kunna importera och exportera information mellan 

varandra (BIMalliance 2015). Konkurrenternas programvaror lämnas utanför vilket gör att 

utvecklingen saktas ned och att användningen inte ökar i den takt som BIM-förespråkare 

önskar. Rapporterade problem med exporter har just med olika programvaror att göra, då de 

inte kan leverera önskvärd information. Det krävs alltså en branschstandard för att slippa 

problemet, där är filformatet IFC på god väg. 

För att minska handpåläggningen från yrkesarbetarna ute i produktionen bör de få sitta med 

på samordningsmöten eller liknande, för att fylla modellen med ännu mer information. 

Förslagsvis samarbetar yrkesarbetare med BIM-samordnare och/eller projektör för att ta fram 

relevanta och måttsatta vyer.  

Det verkar som att de flesta tar den enklaste vägen i projekteringen idag, helt enkelt att det 

görs som man alltid gjort. Trots att tekniken finns att koppla tid och kostnad till modellen så 

undviks det då det kräver program man inte är van vid, eller tillägg till det program man är 

van vid. Precis som i den generella BIM-implementeringen behövs här krav på användning, 

alltså att beställare ställer krav på att tidplaner och kostnader ska tas fram från BIM-modellen. 

Om kraven ställs på de stora projekten och det visar sig att det faktiskt är lönsamt, först då kan 

en smidig övergång från 2D till BIM vara möjlig i de mindre projekten. Smidig i den mening 

att BIM-kraven är nerskalade och applicerbara på små projekt. Tyvärr är det svårt för de stora 

aktörerna att ställa krav pga. de proprietära filformaten. Ett exempel kan vara att en beställare 

ställer krav på att kostnader och tidplaner ska vara framtagna med BIM. Anbudslämnarna är 

då låsta till programvaror som klarar av denna informationshantering – vilket i sin tur är 

skadligt för den fria marknaden då det bara gynnar särskilda aktörer. 
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Trafikverkets pilotprojekt med enbart BIM som underlag har rapporterade för- och nackdelar, 

men det behövs fler liknande projekt för att skapa ringar på vattnet som sprider sig ut till de 

mindre projekten. 

BIM används för fullt i byggbranschen, men övergången från traditionell 2D skedde inte på 

en dag. 3D-CAD blev standard först under 90-talet (Constructible 2017), och bygger på 

geometrier för att ta fram ritningar. Därefter har 3D-CAD gett upphov till både BIM och VDC 

som arbetssätt i byggbranschen. När det gäller anläggningsbranschen så är 2D branschpraxis 

idag8, men det kommer ske en omställning i och med att stora beställare som Trafikverket 

kommer ställa krav på BIM i högre utsträckning i framtiden (Trafikverket 2017). Kanske ska 

branschen gå samma väg som byggsidan? Alltså att börja 3D-modellera för att sedan växa in i 

att fylla modellerna med information. Dagens programvaror är mycket mer avancerade än 90-

talets, byggbranschen har alltså burit den tyngsta lasten för utvecklingen. 

Anläggningsbranschen borde nyttja den utveckling och potential som finns och anamma de 

moderna projekteringsverktyg som finns att tillgå.  

 

6.3. Modellering av Tullholmsviken etapp 3 

Den ökade projekteringskostnaden på 6400 kr kan anses ekonomisk försvarbar, då kollision 

med balkongplattor kan upptäckas i modellen och ändras redan innan produktionen startar. 

Den ökade projekteringskostnaden hade alltså vägt upp de 32000 kr justeringen i 

produktionen kostade. Detta förutsätter att modellen sätts samman med projektmodellen för 

att kollisionen med arkitektens modell ska kunna lokaliseras. Besparingspotentialen i detta 

fall hade varit 25600 kr (32000-6400).  

Att använda Revit har både sina för- och nackdelar. Modellen som togs fram var av enkel 

karaktär, gården är ganska liten och ritas som plana ytor med jämna upphöjningar av ytor. 

Detta är enkelt att modellera i Revit med hjälp av golv- och väggverktyg. En annan fördel är 

att Revit kan exportera dwg-filer som kan öppnas i Civil 3D, samtidigt som Revit kan öppna 

dwg-filer som tagits fram i Civil 3D. Båda kan dessutom leverera IFC därför uppstår inga 

problem med filexport och import. Det naturliga programvaruvalet för 3D-modellering av 

marken hade varit AutoCad Civil 3D som levererar dwg-filer som är branschstandard8 och där 

det går att skapa 3dSurfaces. Dessa skapar en mer verklighetstrogen bild av olika markytor. 

Projektet som jämfördes är specifikt och analyser av resultat är inte applicerbara för alla typer 

av markprojekt. Vinsterna med BIM är dock så pass välstuderade och den ökade 

projekteringskostnaden med 3D-modeller kan i många fall väga upp, rent kostnadsmässigt, för 

de fel som kan påträffas senare i projektet.  

Fördelarna med 3D-modeller i stora projekt anses direkt applicerbara på mindre projekt. 

Huruvida de ska appliceras beror dock på projektets karaktär och svårighet. Att 3D-modellera 

små markprojekt behöver inte vara svårt, objektkataloger gör det enkelt att strukturera och 

möblera en markyta. Objektdatabaserna som finns är dock ganska tomma för 

anläggningsbranschen, att hitta exakt rätt objekt kan därför vara svårt. Dock tror jag att ett 

liknande objekt, t.ex. en bänk av ett annat märke, kan vara nog bra att använda i 

                                                 
8 Niklas Höglund projektchef Skanska Väg och Anläggning Väst, intervju den 10 maj 2018. 
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visualiseringssyfte. Objektens kostnad behöver inte vara tillgängligt i modellen utan kan gott 

nog presenteras i anbudet. Dessvärre frångås då BIM på så vis att informationen gås förlorad 

ur modellen. I dagsläget är det dock främst i visualiseringssyfte som BIM används 

(Magnusson 2017) och det är där de största vinsterna finns enligt Mathias Nyberg, VDC-

specialist på NCC (Götborg och Olsson 2016). Förhoppningen är att leverantörer skapar 

modeller av deras produkter som de laddar upp i BIM-bibliotek. Detta borde göra 

leverantören mer attraktiv samtidigt som det ses som ett steg i rätt riktning.  

6.4. Intervjustudie – 2D kontra 3D 

Tyvärr fick jag inga svar från arbetsledaren i projektet, de svaren hade kunnat användas vid 

utvärdering av potentialen med BIM i produktionen. Både problematik och potential tas upp i 

rapporten men ingen riktig slutsats för huruvida 3D-modelleringen av etapp 3 kan bidra även i 

produktionssteget kan slås fast.  

Båda intervjurespondenterna, Martin och Niklas, tror att BIM kommer att användas mer i 

anläggningsbranschen och om möjligheten finns – även i mindre projekt. Det gäller dock att 

kunna påvisa nytta med implementeringen, detta för att eventuella ökade kostnader skall 

kunna försvaras och vägas upp. 

Något som missades i modelleringen var de utmätta höjdskillnaderna som ger lutning mot 

spygatterna, detta är en av de viktigare delarna för markarbetet. Intervjuerna utfördes med 3D-

modellen som saknade lutning som underlag och ingen tid för revidering och ytterligare 

intervjuer fanns dessvärre. 2D vyn från 3D modellen skulle kunna visa höjdskillnaderna 

enkelt genom att lägga till text, men lutningen hade ej varit synlig i 3D-vyn.  

 

6.5. BIM-modellens bidrag till hållbar utveckling 

Hållbar utveckling brukar delas in i tre delar: ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och 

ekologisk hållbarhet (KTH 2017). Inom det breda begreppet BIM finns alla tre delar 

representerade på ett eller annat sätt. Den ekonomiska hållbarheten grundar sig i att 

ekonomiska vinster inte får ske på bekostnad av naturen eller samhället. Social hållbarhet 

handlar om människans lika värde, demokrati och rättigheter. Ekologisk hållbarhet tar hänsyn 

till jordens ekosystem och hur människan hushåller med jordens resurser. 

 

6.5.1. Ekonomisk hållbarhet 
 

BIM-modeller ger förbättrad översikt av materialåtgången i anläggningsprojekt. När mängden 

material i modellen stämmer överens med verkligheten minskar spillet, på så vis gynnas 

ekonomin samtidigt som man sparar på naturens resurser. Att ta fram BIM-modeller för små 

väg och anläggningsprojekt kan innebära ökade kostnader i projekteringsskedet men också 

minskade kostnader i ett senare skede. Det innebär en ekonomisk vinst, men inte på bekostnad 

av naturen eller människan – snarare gynnar det både social- och ekologisk hållbarhet.  
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6.5.2. Social hållbarhet 
 

Det öppna filformatet IFC bidrar till social hållbarhet då det är öppet och gratis att använda, 

den fria marknaden gynnas då företagen inte blir låsta till vissa programvaror som använder 

proprietära filformat. När alla i projektgruppen får tillgång till samma information genom 

BIM-modeller ökar möjligheterna för demokratiska beslut då alla får möjlighet att tycka till. 

Oftast är det de berörda parterna som är nog insatta att ta bra beslut, men möjligheten för 

input finns åtminstone.  

Att få förbättrad säkerhet på arbetsplatsen med BIM-modeller kan också kopplas till social 

hållbarhet då det värnar om människan. Som tidigare nämnt i rapporten kan 3D-modeller 

nämligen användas vid arbetsberedningar där medverkande kan granska modellen och peka ut 

farliga arbetsmoment och projekteringsmissar. Fler människor blir involverade med BIM, 

vilket leder till bättre resultat. 

 

6.5.3. Ekologisk hållbarhet 
 

Som tidigare nämnt gynnas den ekologiska hållbarheten med hjälp av BIM då mer exakta 

mängder kan tas fram, vilket minskar spillet. Efter bygget står färdigt finns även information 

om vilka kemikalier som byggts in och vart. Förvaltaren har med hjälp av detta full koll på 

om någon farlig kemikalie finns i anläggningen, om det i efterhand visat sig att kemikalien är 

farlig.  
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7. Slutsats 
 

För att BIM ska få fäste och användas i även små projekt behöver Trafikverket och andra 

stora beställare inom branschen ställa högre krav på användningen av BIM. Högre krav på 

användning, men samtidigt inte uteslutande en 3D-modell som enda underlag. Högre krav är 

på väg enligt Trafikverket, där målsättningen är att implementera BIM i alla skeden av 

anläggningsprojekt (Trafikverket 2017). Det finns verkliga svårigheter med implementeringen 

av BIM, t.ex. tekniska svårigheter som proprietära filformat. Dessa svårigheter går dock att 

lösa med öppna filformat, där t.ex. IFC just nu leder utvecklingen för standardisering. Det 

krävs att de ekonomiska vinsterna med BIM kan bevisas, först då kommer intresset öka. Det 

gäller också att hitta en smidig övergång från traditionella metoder till nya, förslagsvis går 

anläggningsbranschen samma väg som byggbranschen – genom att börja med 3D-modeller. 

Att gå från klassisk 2D-projektering till att göra enklare 3D-modeller som kompletteras med 

manuellt framtaget underlag tycks enligt denna rapport funka.  

Stora projekt har större budget än små, besparingspotentialen är därmed större och detta 

verkar Trafikverket ha snappat upp, detta utesluter dock inte att besparingspotential även finns 

i mindre projekt. Det beror helt enkelt på projektets karaktär och komplexitet huruvida det är 

lönsamt med BIM. Minskad ritningshantering och enkel revidering är positivt i anbudsskedet 

samtidigt som det högkvalitativa underlaget BIM medför får positiva effekter senare i 

projektet, i form av färre fel och ÄTA-arbeten. Resultatet av detta är just kostnadsbesparingar, 

något som är av största intresse för både kund och entreprenör. 3D-modellens 

visualiseringsvinster nyttjas i alla delar av projektet. Visualiseringen förbättrar samordningen, 

minskar projekteringsfelen, ökar förståelsen för de inblandade, bidrar till säkrare arbetsmiljö i 

produktionen och förenklar underhållsarbeten i förvaltningsskedet.   
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            Bilaga 1 

Bilaga 1. Mail-intervju med Niklas Höglund. 
Intervju med Niklas Höglund, Projektchef Skanska Väg och Anläggning Väst, Karlstad. 

2018-05-11. 

1. Märker du att BIM används mer idag i markprojekt? 

Om vi med markprojekt menar mindre anläggningsprojekt så nej. Förutsatt att vi med 

BIM menar 3D-moddelering. Visualisering av tidplaner, smarta system för 

egenkontroller blir dock snabbt vanligare. Däremot är 3Dmoddelering nu standard för 

husmodeller varför mark nyttjar även dessa. 

 

Vid arbetsberedningar görs iofs ofta 3Dmodeller på detaljer i program så som Sketch 

Up. 

 

I större projekt blir det snabbt mycket vanligare även med 3D-moddelering. 

 

- Ställs det mer krav på användning eller har intresset ökat? 

Enbart i större projekt 

 

- På vilket sätt använder du BIM? 

Jag utför inte BIM, jag konsumerar det. Dvs. Jag har ej tid eller kompetens att 

fördjupa mig i de tekniska detaljerna utan använder det underlag som skapats av 

tekniska specialister. Finns det 3D-modeller så använder vi det, kan vi knyta 

egenkontroller och fotodokumentation till ritningar så gör vi det. 

 

2. Tror du att andra entreprenörer/teknikområden än mark själva skulle gynnas av 

3D-projektering i projektet Tullholmsviken etapp 3? 

Ja 

 

- Vilka entreprenörer/teknikområden? 

Konstruktion, Arkitekt, Rör 

 

- På vilket sätt hade de gynnats? 

Förenklade samgranskning 

 

3. Vilken typ av information anser du är viktigast att kunna utvinna ur en BIM? 

Allt utom volymer får vi även från DWG samt PDF.  

 

- Vilken typ av information är viktigast för modellen av projektet 

Tullholmsviken etapp 3 

Samgranskningsmöjlighet samt visualisering. 

 

4. Vilken typ av markprojekt tror du kan gynnas av BIM? 

Förutsatt att vi tar ett kliv och ersätter vårt tidigare arbetssätt med ett nytt så är det bara 

migrera och alla gynnas. Problem blir det däremot om vi ska ha olika tekniska 

lösningar för olika projekt. Kort svar, de flesta. 
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- I vilka projekt ser du ingen vinning? 

Enkla projekt där vi överallt ansluter mot befintliga konstruktioner och där 

underlagen är dåliga. Ingen modellering är bättre än den input som ges. Det kan 

snarare vilseleda, då är det bättre att va tydlig med att underlaget är bristfälligt. 

 

5. Vilka hinder och motstånd ser du med att implementera BIM i små projekt? 

Tekniska svårigheter så som oklarheter i programvaror och filformat. Oförmågan 

att exportera 3dmodeller för mark till maskinstyrning vilket gör att mättekniker 

åter behöver göra höjdsättningsjobbet. 

 

Brist på tid. När vi vinner ett projekt har vi oftast mycket dåligt med tid vilket 

leder till att kända vägar framåt blir det som gäller. 

 

6. Tycker du att anläggningsbranschen borde använda BIM mer än vad det görs 

idag? 

Ja. Självklart. Däremot är det en timingfråga. 

 

Se det som internet. En kommunikationsminister citerades (förvisso felaktigt) med att 

internet var en fluga. Mer fel än så kan man inte ha. Däremot betyder inte det att 

internet 1995 var redo för netflix. Dock måste vi ligga i framkant för att vara redo, 

vara först på bollen och dra bäst nytta av de nya möjligheterna. 

 

- Borde de mindre projekten också använda sig av det? 

Ja 

 

7. Vilka fördelar ser du med möjligheten att visualisera projektet med en 3D-

modell? 

Bättre granskningsmöjligheter. 

Bättre underlag att presentera för kunden. 

Bättre underlag för att arbetsbereda moment. 

Bättre underlag för att se den färdiga produkten och ev konflikter som inte bara 

påverkar den färdiga produkten utan även arbetsmiljö, ekonomi och tid. 

 

- Ser du några nackdelar? 

Nej, vill man så kan man ju fortfarande printa en 2D…. 

 

8. Vad saknar du med modellen? 

Lutande ytor är avgörande för mark. Höjderna måste stämma med det som ska byggas. 

Annars är det en 2D-ritning med ”utökad visualisering”. 

 

 

9. På vilket eller vilka sätt är 3D-modellen mer användbar än 2D-ritningen? 

Vi vill med tiden få bort pappersritningarna som blir liggande utan att revideras etc. 

Hur detta kan kopplas till läslattor etc är dock inte jag rätt person att gå in på. 
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Jag har även till viss del svarat på detta i tidigare frågor. 

 

10. Vilka är 2D-modellens fördelar kontra 3D-modellen? 

Inga, så länge det går att printa en 2D från 3Dn. 

 

11. Tror du att en enklare 3D-modell kan räcka som ett första steg i BIM-

implementeringen, trots att det tar en dags extra arbete? 

Det beror på vad enklare innebär. Det är dock naturligtvis bra om det går att organiskt 

växa in i mer funktioner. Evolution gör att vi får mindre tekniska problem än en 

plötslig revolution. 

 

Ett problem är om en enklare modell kräver programvaror som sedan ej kan ta hela 

steget. Vi behöver ha en enhetlighet i hur vi arbetar. 

 

- Tror du att den ökade förståelsen med hjälp av visualisering av projektet kan 

väga upp kostnaderna för extra projekteringstid?  

Ja 
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Bilaga 2. Mail-intervju med Martin Gustavsson. 
Intervju med Martin Gustavsson, BIM-samordnare Skanska Teknik, Göteborg. 

2018-05-14. 

1. Märker du att BIM används mer idag i markprojekt? 

Ja det finns flera projekt som efterfrågar det, ofta är det i ett skede då projektet är 

färdigt men där man haft problem med mark och yttre rör. I större projekt till exempel 

västlänken så projekteras även mark i 3D 

 

-   Ställs det mer krav på användning eller har intresset ökat? 

Intresset är större idag då man har börjat inse fördelarna med att projektera mark i 3D. 

 

-   På vilket sätt använder du BIM? 

När jag arbetar som projektör så föredrar jag alltid att rita i 3D. Nu arbetar jag 

mestadels som BIMsamordnare och samordnar 3dobjekt men också informationen på 

objekten för att till expempel mängdavtagning. 

  

2.   Tror du att andra entreprenörer/teknikområden än mark själva skulle gynnas av 

3D-projektering i projektet Tullholmsviken etapp 3? 

Det tror jag, även bra att samordna yttre rör och skapa markytor för att skapa schakt 

och fyllnadsplaner. Vet inte hur det exakt ser ut just på etapp 3. 

 

-   Vilka entreprenörer/teknikområden?  

Markentreprenör, markprojektör, geoteknik, 

 

-    På vilket sätt hade de gynnats? 

De hade fått samordnat underlag och kunnat utföra kontroller för att se att det 

fungerar. 

 

3.   Vilken typ av information anser du är viktigast att kunna utvinna ur en BIM? 

Areor, volymer, längder, sektioner, vyer etc. 

 

-         Vilken typ av information är viktigast för modellen av projektet 

Tullholmsviken etapp 3? 

Det är inte så stort projekt, men det är bra att få det samordnat. Tror att rör kan 

vara bra att få med. 

  

4.    Vilken typ av markprojekt tror du kan gynnas av BIM? 

Större projekt är det ofta nödvändigt. Många projekt använder maskinstyrning vilket 

bygger på att underlaget finns i 3D 

  

5.    Vilka hinder och motstånd ser du med att implementera BIM i små projekt? 

Ofta måste man motivera kostnaden mot att man får nytta i projektet och det är 

ofta svårt i mindre projekt. 

  

6.   Tycker du att anläggningsbranschen borde använda BIM mer än vad det görs 

idag? 
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Ja, det finns fortfarande mycket som går att göra bättre. Även om BIM är en större del 

i projekten idag. 

 

-          Borde de mindre projekten också använda sig av det? 

 Om det finns möjlighet. 

  

7.   Vilka fördelar ser du med möjligheten att visualisera projektet med en 3D-

modell? 

Ja, det är också viktigt. Ofta kan enkla bilder ge en bra förståelse. 

  

8.   Vad saknar du med modellen? 

Rör finns inte med? 

  

9.   På vilket eller vilka sätt är 3D-modellen mer användbar än 2D-ritningen? 

Den ger en bättre förståelse, lättare att samordna med andra teknikområden. 

  

10. Vilka är 2D-modellens fördelar kontra 3D-modellen? 

I dagsläget är det troligtvis lättare att använda en 2dritning på byggarbetsplatsen. 

  

11. Tror du att en enklare 3D-modell kan räcka som ett första steg i BIM-

implementeringen, trots att det tar en dags extra arbete? 

Ja, det är alltid viktigt att hitta rätt nivå. Där man får så mycket nytta som möjligt för 

det arbete som investeras. 

  

-          Tror du att den ökade förståelsen med hjälp av visualisering av projektet 

kan väga upp kostnaderna för extra projekteringstid? 

I vissa projekt vägs kostnaden upp. 

 

 


