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Sammanfattning 
 

Byggbranschen genomgår idag stora förändringar och går nu på allvar in i den digitala 

världen och detta med hjälp av byggnadsinformationsmodellering (BIM). BIM ger stora 

fördelar i flera skeden av byggprocessen. Genom att använda BIM i kalkylprocessen finns 

goda möjligheter att uppnå önskat resultat och göra kalkylerna både säkrare och effektivare. 

Flera företag har insett fördelarna med detta och en av dessa aktörer är Peab Sverige AB. 

Syftet med detta arbete är att visa hur användningen av BIM kan förändra Peabs kalkylarbete 

och visa på eventuella vinster och effektiviseringar. Målet med arbetet är att visa på 

skillnaderna i en kalkyl utförd manuellt i MAP jämfört med en kalkyl helt utförd med hjälp av 

BIM. Resultatet ska leda till slutsatser med hänsyn till olika aspekter som effektivitet, 

kostnader, tidsplanering, hinder och risker. 

Det utvalda projektet att studera blev Tingvallahöjden 1 som är ett av Peabs mest attraktiva 

bostadsprojekt i Karlstad. Projektet består av två nästan identiska punkthus på sju våningar 

med underliggande garage i två plan. Avgränsningar gjordes att endast fokusera på den 

bärande stommen med tillhörande väggar och bjälklag. 

En kortare litteraturstudie gjordes för att samla information om BIM och kalkyl. Därefter 

användes den befintliga 3D-modellen över stommen som grund för mängdningsarbetet. Detta 

gjordes i programmet Vico Office som är en relativt ny aktör på marknaden över BIM-

verktyg.  

Den ursprungliga kalkylen jämfördes mot två kalkyler gjorda i Vico, netto och brutto, som 

sedan jämfördes mot det verkliga utfallet. Resultatet visade på en säkrare mängdning med 

hjälp av BIM vid jämförelse av bruttomängder och det verkliga utfallet. I snitt hade BIM-

kalkylen en felmarginal på 2,26 % mot det verkliga utfallet. Detta kan jämföras med den 

befintliga manuella kalkylen som hade en felmarginal på i genomsnitt 5,90 %. 

Osäkerheter finns om resultatet speglar denna typ av projekt generellt eftersom det skulle 

kräva en studie av fler projekt. Den felmarginal som finns i MAP-kalkylen beror framför allt 

på den mänskliga faktorn vilket hade undvikits med hjälp av Vico och dess visualisering av 

kalkylen. Andra aspekter som inlärning av nya programvaror kan också ha påverkat utfallet 

av resultatet. Det kan konstateras utifrån resultatet att användning av BIM i kalkylarbetet är 

lönsamt för Peab på många sätt. Det som bidrar till lönsamheten och gör arbetet effektivare är 

framför allt noggrannheten, säkerheten, enkelheten och snabbheten som Vico bidrar med. Det 

kan också konstateras att räkna med bruttoareor i Vico är att föredra över nettoareor eftersom 

detta kräver mindre av 3D-modellen. Detta bidrar till att ta fram säkrare och korrekta kalkyler 

för entreprenadföretag som Peab vilket ökar chanserna att vinna fler anbud genom att bland 

annat inga onödiga kostnader tas med i beräkningarna. 
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Abstract 
The construction industry is currently undergoing major changes and is now seriously into the 

digital world and this by using building information modeling (BIM). BIM provides great 

benefits in several phases of the construction process. Through the use of BIM in the 

calculation process there are good possibilities to achieve the desired results and make 

calculations both safer and more efficient. Several companies have realized the benefits of 

this and one of them is Peab Sverige AB. 

The purpose of this work is to show how the use of BIM can change Peab calculation 

processes, and show the possible gains and efficiencies. The goal of this work is to show the 

differences in a calculation performed manually in MAP compared with a calculation made 

entirely using BIM. The result should lead to conclusions that account to various aspects such 

as efficiency, cost, time, obstacles and risks. 

The selected project to study became Tingvallahöjden 1, one of Peab's most attractive 

residential projects in Karlstad. The project consists of two almost identical tower blocks with 

seven floors each with an underlying garage with two levels. Boundaries were made to only 

focus on the supporting structure with associated walls and ceilings. 

A brief literature study was made to gather information on BIM and calculus. Next stage was 

using the existing 3D model of the body as a basis for quantifying the work. This was done in 

the program Vico Office which is a relatively new operator in the market of BIM tools. 

The original cost estimate was compared against two calculations made in Vico, net and 

gross, which then is compared against the actual outcome. Results showed an overall safer 

quantification using BIM for comparisons of gross amounts and the actual outcome. On 

average had BIM estimate a margin of error of 2.26 % against the actual outcome. This 

compares with the existing manual calculation which had a margin of error of average 5.90%. 

There are uncertainties about the results which reflect this type of project in general as it 

would require a study of more projects. The margin of error contained in the MAP estimate is 

mainly due to human error, which had been avoided by using Vico and its visualization of the 

calculus. Other aspects as learning new software programs may also have affected the 

outcome of the result. 

It can be concluded from the results that the use of BIM in the calculation work is profitable 

for Peab in many ways. What contributes to the profitability and improve efficiency are 

mainly the accuracy, safety, ease of use and speed that Vico contributes. It is also 

recommended to use gross areas in Vico preferred to net areas because it requires less of the 

3D model. This helps to develop safer and more accurate calculations for contractors like 

Peab increasing the chances of winning more tenders by for instance no unnecessary costs are 

taken into account.
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1. Inledning 
I detta avsnitt behandlas studiens bakgrund, syfte, problemformulering och avgränsning av 

rapportens innehåll. 

 

1.1 Bakgrund 
Byggbranschen genomgår idag stora förändringar och går nu på allvar in i den digitala 

världen och detta med hjälp av byggnadsinformationsmodellering (BIM). BIM ger stora 

fördelar i flera skeden av byggprocessen. Genom att använda BIM i kalkylprocessen finns 

goda möjligheter att uppnå önskat resultat och göra kalkylerna både säkrare och effektivare. 

Flera företag har insett fördelarna med detta och en av dessa aktörer är Peab Sverige AB. Som 

en av Nordens största byggentreprenörer är det viktigt att vara med och driva utvecklingen 

framåt. 

Peab har idag som mål att senast 2014 driva minst ett BIM-projekt i varje region. Redan nu 

har Peab börjat använda sig av en enklare basnivå av BIM i Division Väst med bland annat 

mängdavtagning (Peab 2013). Det finns många studier gjorda på fördelarna och vinsterna med 

BIM men inga som direkt visar på skillnaderna mellan en kalkyl gjord med hjälp av BIM och 

en utan. Detta hoppas denna studie ge klarhet i genom att visa på skillnaderna med en 

noggrannare mängdning med hjälp av BIM. För byggnadsentreprenörer som Peab är det 

viktigt att kunna säkerställa vinsterna och fördelarna med BIM för att på sikt helt övergå till 

denna metod.  

Tingvallahöjden 1 är ett bostadsprojekt i de centrala delarna av Karlstad som påbörjades 

sommaren 2011 med Peab som totalentreprenör (Peab Bostad 2010). Målet var att skapa ett 

attraktivt boende med närhet till centrum. Projektet har inte använt BIM som arbetsmetod i 

något skede. Däremot är stommen ritad i 3D som en del i ett pilotprojekt av konstruktören för 

att förbereda sig inför en framtid med BIM.  

Detta underlag gör Tingvallahöjden 1 till ett intressant projektval att arbeta med och är en 

viktig del i Peabs BIM-strategi.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att visa hur användningen av BIM kan förändra Peabs 

kalkylarbete och visa på eventuella vinster och effektiviseringar.  

1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att visa på skillnaderna i en kalkyl utförd manuellt med hjälp av 

MAP jämfört med en kalkyl helt utförd med hjälp av BIM. Resultatet ska leda till slutsatser 

med hänsyn till olika aspekter som effektivitet, kostnader, tidsplanering, hinder och risker. 
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1.4 Problemformulering 
Följande frågeställningar har rapporten som mål att ge svar på: 

 Finns det något mervärde att kalkylera i BIM?  

 Leder resultatet till en ökad effektivitet och minskade risker? 

1.5 Avgränsningar 
För att underlätta arbetet och fokusera mer på frågorna kring BIM och kalkylerna har beslut 

tagits att endast fokusera arbetet på betongstommen i projektet Tingvallahöjden 1, vilket 

innefattar Hus A och Hus B samt garagehuset under dessa. Detta beslut togs eftersom en 3D-

modell fanns tillgänglig att använda samt att betongstommen står för en betydande del av 

kostnaden och mängden material. Det är också en tidsbesparande åtgärd eftersom 

examensarbetet utförs under en begränsad tidsperiod. 
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2. Metod     

Detta kapitel presenterar tillvägagångssättet för hur arbetet med rapporten har utförts. 

2.1 Litteraturstudie 
Mängdning med hjälp av BIM och Vico är en relativt ny teknik och det finns därför begränsad 

litteratur kring ämnet. Utifrån de angivna målen gjordes en litteraturstudie för att finna 

relevant information. Dessa källor har sedan granskats enligt källkritikens regler.  

Källorna har delats in i: 

 Primära källor  

 Sekundära källor 

Primära källor är att föredra i en akademisk rapport eftersom den utgår från det ursprungliga 

källmaterialet. Sekundära källor är en återgivning av källmaterialet och bör därför inte 

användas som huvudsaklig källa (Alexandersson 2012).  

Efter indelningen av källorna har dessa granskats enligt följande kriterier: 

 Äkthet – original eller fake? 

 Tid – när är materialet skrivet? 

 Vem – Vem är utgivare av källan? 

 Varför – Syftet med källan (information, reklam, fakta)? 

  

2.2 Arbetsprocess 
Projektet kommer att utföras enligt följande delmoment: 

1. Val av projekt 

2. Användning av befintlig 3D-modell över stommen gjord i Revit Architecture 

3. Säkerställa och granska modellen så mängder blir korrekta 

4. Exportera informationen till Vico 

5. Mängda och göra kalkyl utifrån den importerade informationen från stommen 

6. Jämföra med befintlig slutkalkyl utförd i Peabs traditionella kalkylprogram MAP och 

utfallet 

7. Slutsatser 

Förutsättningar 

 Arbetet baseras på en befintlig 3D-modell  

 Ritningarna baseras på 3D-modellen 

 Samma recept används i kalkylerna 

 Samma spilltal och åtgångstal har använts 
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Val av projekt 

Innan projektets start ställdes följande krav vid val av projekt att jämföra: 

 3D-modell – En 3D-modell måste finnas tillgänglig som kan användas för mängdning 

 Utfall – Projektet måste vara slutfört för att kunna jämföra mot utfallet 

 Leveransföljesedlar - En förutsättning för att få indata kring utfallet 

Efter diskussion med Peab Karlstad valdes bostadsprojektet Tingvallahöjden 1 som uppfyllde 

alla förutsättningar.  

Nedan beskrivs den huvudsakliga arbetsprocessen som detta arbete har använt: 

Första processen behandlar skapandet av 3D-modellen över projektet och delas in i tre 

delsteg, se figur 1: 

 

 

 

 

 

  

1. Skapa eller använd en befintlig 3D-modell 

En förutsättning för att arbeta med BIM i ett projekt är att ha en så exakt 3D-modell 

som möjligt över den aktuella byggnaden. Detta görs i ett CAD-program som 

exempelvis Tekla Structures eller Autodesk Revit Architecture. I detta projekt har den 

befintliga 3D-modellen skapad i Revit Architecture använts, se figur 2. Denna modell 

har använts för utskrift av 2D-ritningar vilket säkerställer att modellen har samma 

underlag som MAP-kalkylen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. 3D-modell av stommen i Revit 

Architecture  

 

 

1 2 3 

Figur 1. Visualisering av första arbetsprocessen  

 



5 
 

2. Exportera 3D-modellen för kvalitetskontroll 

När en 3D-modell är skapad är det viktigt att säkerställa kvaliteten på modellen. 

CAD-programvarorna innehåller idag oftast egna verktyg för kvalitetskontroll men 

dessa kan variera i kvalitet. För att importera modellen i Solibri krävs det att modellen 

är i filformatet IFC som är en gemensam filstandard för 3D-modeller. 3D-modellen 

kan enkelt sparas till filformatet IFC direkt i Revit Architecture.    

 

3. Kontrollera 3D-modellen 

Ett BIM-projekterat projekt kräver att 3D-modellen är korrekt eftersom den är 

grunden i allt från kalkyler till tidsplaner. Genom att importera den IFC-exporterade 

modellen till ett program utvecklat för kvalitetskontroll och samordning, i detta 

projekt Solibri Model Checker, kontrolleras modellen grundligt för bland annat 

kollisioner och dubbletter, se figur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När modellen är granskad och kvalitetssäkrad är nästa steg att importera modellen till Vico. 

Ett plug-in program från Vico gör det enkelt att importera 3D-modellen direkt från Autodesk 

Revit Architecture eller liknande CAD-program direkt in i Vico.  

 

 

 

 

 

Sista momentet är att skapa en ny kalkyl med hjälp av Vico och detta kan delas in i flera 

delsteg, se figur 5: 

 

 

 

Figur 3. Solibri Model Checker har hittat en balk 

som är för kort 

Figur 4. Visualisering av andra arbetsprocessen  

 

4 2, 3 1 

Referensprojekt 

Jämför 

Figur 5. Visualisering av sista arbetsprocessen  
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1. Importera referenskalkyl 

I detta projekt användes den befintliga kalkylen för Tingvallahöjden gjord i MAP som 

referenskalkyl. Detta möjliggör att använda referenskalkylens poster och recept för att 

bygga upp den nya kalkylen utan att börja om från grunden. 

 

2. Mängda modellen 

Den importerade 3D-modellen från Revit innehåller information om de mängder som 

behövs. Varje byggdel har sina mängder specificerade och är framräknade med hjälp 

av olika algoritmer i Vico Office. Även om mängderna är exakta kan en kalkylpost 

vara uppbyggd av flera byggdelar. Dessa byggdelar kan slås samman till en byggdel i 

Vico för att enkelt räkna fram den totala mängden material. Vico använder sig av flera 

olika mängdberäkningar.  

 

Vid beräkning av nettoarean användes olika verktyg för olika byggnadsdelar, se tabell 1 

nedan: 

 

Tabell 1. Verktyg vid beräkning av nettoareor 

 

 

 

 

 

Vid beräkning av bruttoarean summerades olika areor se tabell 2 nedan: 

Tabell 2. Verktyg vid beräkning av bruttoareor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggdel Verktyg i Vico Beskrivning 

Väggar  Net Reference Side Surface Area Nettoarean 

Bjälklag  Net Top Surface Area Nettoarean 

Byggdel Verktyg i Vico Beskrivning 

Väggar Net Reference Side Surface Area +  Totala ytarean inkl. 
öppningar   Reference Side Opening Surface Area 

Bjälklag Net Top Surface Area +  Totala ytarean inkl. hål 

  Hole Surface Area 

BRUTTO + = 

Figur 6. Summering av areor för att få fram bruttoarean 
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3. Skapa kalkyl i Vico  

När mängderna är kontrollerade är nästa steg att skapa en kalkyl. Genom att använda 

sig av den importerade referenskalkylen är arbetet endast att koppla mängderna i Vico 

till respektive kalkylpost. Detta ger kalkylen de exakta mängderna och gör det möjligt 

att enkelt visualisera i 3D-modellen var respektive mängd befinner sig. 

 

 

4. Jämföra kalkyler 

När kalkylerna är sammanställda i Vico jämförs kostnaderna och mängderna med den 

befintliga kalkylen samt det verkliga utfallet. Siffror för det verkliga utfallet hämtats 

från leveransföljesedlar.  

 

2.3 Program 

 Autodesk Revit 2013 

Autodesk Revit 2013 är ett CAD-baserat programpaket med verktyg inom byggnadsdesign, 

el- och vvs-projektering och konstruktion. Verktygen ger stora möjligheter att exakt 

projektera en byggnad i 3D för att användas som underlag i ett BIM-projekt (Autodesk 2013). 

MAP Kalkyl 

MAP Kalkyl ingår i programpaketet MAP Applications som är inriktat mot kalkyl- och 

projektstyrning. Programmet arbetar med ett resultat-, aktivitets- och resurstänkande där varje 

projekt är skapat av delresultat som är uppbyggda av aktiviteter och resurser (Unit 4 MAP 

2013).   

Vico Office 

Vico Office är ett svenskutvecklat programpaket som specialiserat sig på BIM och de verktyg 

som krävs för att enkelt använda BIM. Programmet innehåller verktyg för att bland annat 

skapa kalkyler utifrån recept, skapa kostnadsanalyser, tidsplanering, mängder och 

kollisionskontroller. Genom att komplettera den importerade 3D-modellen med 4D och 5D 

skapas ett komplett BIM-projekt.  

Tidsplanering är en viktig del av Vico. Tidsplaner görs på ett enkelt och tydligt sätt där alla 

som är inblandade i ett projekt kan se och ha en förståelse för arbetsstegen. Detta bidrar till 

ökad förståelse för byggprocessen.  

Platsindelning är möjligt att göras i Vico. Detta väljs valfritt ifall det finns behov till det.  Det 

kan vara för att öka förståelsen för hur exempelvis varje våning ser ut och byggdel i en 

byggnad (Vico Software 2013a). 
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Solibri Model Checker 

Solibri Model Checker är ett program som används för att kontrollera och kvalitetssäkra den 

gjorda BIM-modellen. Med ett knapptryck kontrolleras modellen för bland annat dubbletter 

och krockar mellan de olika byggdelarna och kan tydligt visualisera var i byggnaden felet 

befinner sig (Solibri 2013). 
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3. Teori 
Detta avsnitt beskriver relevant teori som krävs för att förstå resultatet. 

3.1 Tingvallahöjden 1 
BRF Tingvallahöjden är ett bostadsprojekt i de centrala delarna av Karlstad cirka 250 meter 

från stora torget. Den totala projektkostnaden uppgår till cirka 62 miljoner. 

 

Figur 7. Översikt över Karlstad centrum med Tingvallahöjdens placering (Peab Bostad 2010) 

Peab började som totalentreprenad bygga Tingvallahöjden 1 under hösten 2011 och första 

inflyttningen skede under 2012. BRF Tingvallahöjden I består av 42 lägenheter, 2-4 rok om 

54-129 kvm. Projektet består av två nästan identiska punkthus på sex våningar och en 

toppvåning med indragen terrass, hus A och hus B, samt ett garageplan i två våningar under 

dessa, se figur 8.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Hus A och Hus B på Tingvallahöjden (Peab Bostad 2010) 
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3.1.1 Byggteknik  

Den bärande stommen består av betong och har använts i stora delar av byggnaden som ytter -

och innerväggar och bjälklag. Både hus A och hus B har likadan stomme och därför samma 

konstruktion. Stålpelare har används för att bära betongkonstruktionen som i detta fall är 

bjälklagen och väggarna. Översta våningsplanet består av en träkonstruktion.  

Prefab betongväggar och betongbjälklag gör det enkelt vid byggandet av stommen och även 

vid kalkylen och tidsplaneringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Fasadvy på Hus A och Hus B (Peab Bostad 2010) 

 

3.2 Byggprocessen 

Varje byggprocess skiljer sig lite från andra, det kan sägas att varje byggprocess är unik. 

Processen utformas på olika sätt med olika ansvar och insatser, det delas upp i icke-materiella 

och materiella delar. Den icke-materiella processen kan sammanfattas i några steg som 

beslutfattande, informationshantering, formgivning, teknisk konstruktion, kunskapsutveckling 

och redovisning. De stegen kan även kallas för olika delprocesser. Den materiella processen 

är en delprocess som behandlar upphandling, inköp, industriell tillverkning, byggande, 

montage och installationsarbete samt slutlig driftsättning. Alla byggprocesser kan förenklas 

och delas in i tre steg (Granroth 2011): 

 Planskede, förstudie, program- och projekteringsskede 

 Upphandlings- och byggskede 

 Förvaltningsskede 
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3.3 BIM allmänt 

 

BIM är ett modernt arbetssätt som snabbt håller på att förändra synen på byggprocessen inom 

byggbranschen. Att använda BIM innebär att information om byggarbetet samlas på ett ställe 

och därmed kan varje skede i byggprocessen stämmas av mot uppsatta mål (Granroth 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygginformationsmodellering (BIM) är idag ett intressant ämne inom byggbranschen som 

både stora och små företag har tagit upp. BIM innebär att en 3D-modell innehåller all relevant 

fakta och information om en viss byggnad som många aktörer har tillgång till och hjälp av i 

de olika byggskedena. Informationen kan ha olika beskrivningar och detaljeringsgrad 

beroende på vilken del av byggnaden den beskriver, till exempel material som används i en 

viss byggdel eller byggsektion. 

BIM kan delas upp i två delar som kallas BIM-verktyg och BIM-modellering. I BIM-

modellering skapas objekt och förvaltas. Allt från golv och väggar till skåpluckor och dörrar 

kallas för objekt.  Med BIM-verktyg menas hur information som är IT-baserad fås ur 

processen (Eastman et al. 2011). 

Genom att använda BIM och skapa en 3D-modell som många aktörer har tillgång till som 

ingenjörer, arkitekter och byggnadskonstruktörer underlättas kommunikationen i alla skeden. 

Det kan på ett effektivt sätt delas och utbytas information. Alla ändringar som sker under 

byggprocessen uppdateras omedelbart och når därefter till samtliga inblandade i processen. På 

detta sätt undviks och upptäcks eventuella problem som kan uppstå i processen. Att upptäcka 

problem tidigt i olika byggskeden bidrar till ett effektivare arbetssätt och är en förutsättning 

för att undvika dyrbara misstag. 

Figur 10. Översikt över BIM-processen (The Daily Life of Building Information 

Modeling (BIM), Buildipedia 2010) 
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Mervärde i BIM 

Det finns flera fördelar att arbeta med BIM inom byggbranschen där de största är: 

 Kommunikation/samordning 

Genom att arbeta på en och samma 3D-modell som alla har tillgång till och kan se 

eventuella förändringar skapas ett obrutet informationsflöde mellan alla aktörer. 

Fördelen med detta arbetssätt är att färre kommunikationssteg behövs och behovet av 

att skicka information minimeras, vilket minskar tidsåtgången och kostnaden och 

dessutom ökar kvaliteten. Riskerna för missförstånd reduceras kraftigt. 

 

 Visualisering 

Tydliga visualiseringar av gestaltning, installationer och konstruktioner bidrar till en 

enklare och interaktivare byggprocess. Visualiseringar kan underlätta arbetet under 

alla skeden i byggprocessen, till exempel i ett tidigt skede för att undersöka olika 

förslag men också för arbetsberedningar i produktionen.  

 

 Kollisions- och kvalitetskontroll 

Ett BIM-projekterat projekt ger stora möjligheter att kvalitetssäkra modellen genom 

kollisionskontroller. Genom att samtliga inblandade aktörer sammanslagit sina 

modeller i samma 3D-modell är det enkelt att kontrollera för kollisioner. Detta ökar 

möjligheterna at uppfylla byggherrens krav.  

 

 Simulering 

BIM är en utveckling av 3D-modellen och kan användas för att simulera aspekter för 

tid, 4D, och kostnad, 5D. BIM-modellen kan även användas för att simulationer av 

fukt, energi, ventilation, miljö med mera.  

 

 Mängdning 

Enkelheten och snabbheten i mängdberäkningen är de stora fördelarna vid 

användningen av BIM.  Mängderna blir exakta vilket kan bidra till mindre spill och 

lägre kostnader (Granroth 2011). 

Investeringar  

Att jobba med en ny arbetsmetod och kunna implementera det i ett företag kräver bland annat 

förändringar i arbetsprocesser, investeringskostnader och framför allt tid. Implementering av 

BIM som är en relativt ny arbetsmetod innebär investeringar i mjukvara, utbildning och 

erfarenhet. Ungefärliga investeringar som krävs per person ligger på 20 000 – 40 000 kr för 

större företag med nätverkslicenser. Det ligger runt 100 000 kr för de mindre företagen med 

singellicenser (Granroth 2011).  

Erfarenhet är en viktig del för ett lyckat resultat med BIM. Eftersom BIM är relativt nytt i 

byggbranschen gör det att erfarenheten inom området är låg, även hos större företag. Enligt 

Granroth tar det cirka två till tre projekt att utföra med hjälp av BIM för att det skall bli 
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vanligare och lättare.  Att använda sig av BIM i ett projekt med bristfällig erfarenhet kan bidra 

till oönskade resultat. Detta händer tyvärr idag på många företag och leder oftast till 

merkostnader, byggnadsfel och förseningar. Att ställa krav i tidigt skede på rätt erfarenhet och 

kompetens kan vara ett bra sätt att undvika dessa problem. 

Att företag inte använder BIM fullt ut idag har berott på olika faktorer, framför allt 

investeringskostnaden samt förändringarna som följer med användandet av BIM som 

företagen har rädsla för. En till viktig anledningen som gör att många aktörer undviker BIM är 

att alla inte förstår vad teknologin innebär rent praktiskt. Teknologin finns tillgänglig för 

användandet, det krävs att beställare och förvaltare bestämmer och sätter krav att 

konsultföretag och entreprenörer ska använda teknologin (Granroth 2011). 

BIM för olika roller 

Olika aktörer i ett byggnadsprojekt har olika nytta av att använda BIM för att underlätta 

arbetet. För beställaren är fördelen och vinsterna att kunna följa hela projektet steg för steg. 

Genom att visualisera olika lösningar kan beställaren involveras i att fatta beslut, och även att 

se vilka effekter och konsekvenser som ändringarna kan orsaka i framtiden. För 

projektledaren kan BIM fungera som styrverktyg. BIM underlättar kommunikationen mellan 

byggherrens och de andra aktörerna. För arkitekter innebär BIM en hjälp i processen som 

snabbar på och underlättar arkitektarbetet att ta fram ritningar på ett effektivt sätt men även att 

ta fram visualiseringar, mängdförteckningar och ljus- och skuggstudier. För 

installationsarbetare och installationskonsulter ligger den främsta nyttan i att se eventuella 

kollisioner genom en kollisionskontroll och därefter åtgärda felen i tidigt skede. För 

konstruktörer kan BIM vara till stor hjälp genom ritningsproduktion, tillverkningsritningar, 

mängdförteckning, koordinering, provmontage och genom kopplingar till beräkningsprogram 

kan arbetet effektiviseras. 

För entreprenadföretagen har BIM stor betydelse där företagen oftast använder det för att göra 

simuleringar, visualiseringar, tidsplaneringar genom koppling till andra program, 

mängdförteckningar och inköpsplanering. Entreprenören får framför allt en helhetsbild av 

projektets framskridande och kostnaderna under hela byggprocessen. För leverantörer kan 

tillverkningsritningar genereras ur 3D-modellen åt företag som arbetar med prefabricering. I 

förvaltningsskedet kan BIM användas genom att återanvända informationen, på detta sätt 

finns stöd för framtida reparationer och ombyggnationer. Det kan även bidra med att 

förvaltningen kan involveras i visualiseringen och projekteringen av byggnaden (Granroth 

2011).  
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3.4 BIM Peab 
Peabs ambitioner är att under 2013 skall BIM bli standard i företaget.  Enligt interna 

undersökningar som Peab har gjort tidigare kommer företaget att tjäna på att använda sig av 

BIM i sina projekt. Vinster förekommer i alla skeden och främst inom följande områden: 

 Samgranskning och styrning av projektering, att hitta felen så tidigt som möjligt för att 

undvika stora kostnader vid åtgärder av fel. 

 Högre produktivitet, detta genom färre fel i tidigt skede och även i produktionsskedet 

 Bättre kommunikation, visualisering bidrar till bättre förståelse och detta gäller alla 

aktörer 

 Inköp och logistik, med hjälp av BIM fås det ett underlag för ett effektivt inköp och 

bättre logistikplanering 

 Vid kalkyl och tidplan blir det snabbare och säkrare mängdavtagning 

 Byggbarhetsgranskning, produktionsresurser kan studeras i tidigt skede 
  

Huvudprocesserna i Peab skiljer sig inte mycket från andra entreprenadföretag där det jobbas 

med att komma fram till en färdig produkt. För att lyckas med att komma fram till en färdig 

byggnad är det några steg och frågor som måste beaktas och studeras. 

Peabs huvudprocesser: 

 Projektutveckling 

 Projektering 

 Kalkyl och anbud 

 Inköp och logistik  

 Produktion 

 

 

Figur 11. Peabs BIM-processer (Peab 2013) 
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Ett viktigt steg i Peabs BIM-strategi är att först studera de processerna, studera behoven och 

komma fram till bästa möjliga sätt för att börja använda BIM i större projekt. Det börjar med 

att studera aktiviteterna i varje process och identifiera informationsbehovet. Detta görs genom 

att ta fram både vilken indata som krävs för aktiviteten och vilken information aktiviteten 

levererar. En annan viktig fråga är ”för vem” informationen skapas, att studera mottagaren av 

informationen för att underlätta för nästa part i processen (Peab 2013). 

Peab definierar BIM i tre olika delsteg: 

1. Basnivå 

Det första och enklaste BIM-steget handlar om 3D-sammordning i projektet.  

 

 

2. BIM-nivå 

 I detta ingår att göra mängdavtagningar ur 

modellen och detta kräver vissa 

kvalitetskontroller av modellen 

 

3. Avancerad nivå – 5D 

Det fullskaliga BIM-projektet innehåller 

information om byggdelarnas tidsåtgång (4D) och 

kostnad (5D). Kalkyl och tidsplaner utgår från 

modellens mängder vilket knyter ihop BIM-

projekteringen.  

 

Bättre kalkyl med BIM 

”Vi använder Vico i flera skeden av byggprocessen och kanske framför allt i anbudsskedet.”  

Detta berättar Magnus Imland, biträdande arbetschef på Peab om hur de jobbar idag med BIM 

och program som Vico-Office. Med hjälp av Vico kan mängdberäkningen bli enklare genom 

att det är snabbare och dessutom säkrare. Utifrån 3D-modellen kan exakta mängder för 

material för en byggnad hämtas direkt ur Vico. 

Med hjälp av 3D-modellen kan Peab se på sin APD-plan i 3D och optimera byggplatsen 

virtuellt. På det här sättet kan de sedan beräkna korrekta kostnader över hela processen, vilket 

i sin tur gör att Peab kan lämna ett korrekt anbud på ett enkelt sätt. Det mest vanliga är 

fortfarande att Peab får traditionella handlingar av sina beställare, det vill säga 2D-ritningar. 

Det Peab vill göra är att skapa en 3D-modell ifall möjligheten finns. Detta kan öka förståelsen 

för hur projektet skall bedrivas både för Peabs skull och även för beställarens. 

Med fördelarna som Vico har, att bland annat öka förståelsen för både Peab som 

entreprenadföretag, beställaren och leverantörer minskar detta i sin tur risker för fel vid 

projektering, anbudsskedet och produktionsskedet (Vico Software 2013b). 

Figur 12. Peabs BIM-upplägg (Peab 2013) 
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3.5 Kalkyl allmänt 
För att bestämma och ta ett beslut om vilka investeringar som behövs i olika skeden i ett 

byggprojekt behövs det kalkyler. Vilka kalkylsystem och vilka sätt som används vid 

kalkylering beror framför allt på underlaget, som till exempel ritningar och beskrivningar. 

Kalkylen kan delas upp och göras vid olika tidpunkter beroende på hur mycket information 

som finns om ett byggprojekt, det vill säga vad som är känt om byggprojektet. Oftast spelar 

erfarenheten en stor roll vid kalkyl, speciellt i fall det finns bristfällig information om ett 

projekt. I detta fall används erfarenhetsvärde från tidigare byggprojekt och även generella data 

som kan ändras stegvis på mer detaljerad skede. 

Vanligtvis i ett tidigt skede i ett byggprojekt finns det inte så mycket information att utgå 

ifrån, oftast finns det endast skisser och ritningar som underlag, och de som kan kallas för 

grova kalkyler görs med överslagsdata med uppgifter om bland annat kostnad per areaenhet 

eller volymenhet (kr/m
2 

eller kr/m
3
). Detta kallas byggdelskalkyl vilket är som en enklare 

anbudskalkyl. 

Produktionskalkylen är vanligtvis tillräckligt noggrann, den ger tillräcklig noggrannhet för de 

flesta anbudssituationer. Produktionskalkylen används av byggentreprenörer. Det görs med 

hjälp av datorprogram, oftast de programmen som finns på marknaden idag eller program som 

företagen själva utvecklat som till exempel BidCon, MAP, Meps, Bygganalys och Sigma. 

Produktionsaktiviteter simuleras vid produktionskalkylen, det vill säga de aktiviteter som 

utförs på byggarbetsplatsen. Maskintider och vilka maskiner som behövs på 

byggarbetsplatsen beräknar entreprenören också. Entreprenören gör även en tid- och 

resursplan för hur bygget fungerar och hur byggarbetsplatsen bedrivs.  

Det är vanligt att det görs en så kallad efterkalkyl som görs när ett projekt är färdigt. Den 

jämför projektets kalkylerade kostnader mot det verkliga utfallet. 

Kalkylarbetet på ett entreprenadföretag bygger på produktionskalkylen. Totala kostnaden för 

en byggentreprenör för ett byggprojekt tas fram stegvis som kan delas upp i tre steg: 

 Första steget är att beräkna arbetsplatsens direkta kostnader som är arbete, material 

och entreprenörens kostnader. Underlaget för detta steg är ritningar, prisuppgifter och 

offerter. 

 I steg två beräknas arbetsplatsens gemensamma kostnader som till exempel bodar, 

kontor och de maskiner som krävs för att utföra byggarbetet. Hit räknas även 

driftkostnader som vatten, el, städning med mera. De gemensamma kostnaderna 

beräknas med hjälp av en tid- och resursplan. 

 I sista och tredje steget sammanställs kostnaderna och ett påslag görs för företagets 

centrala allmänna kostnader. Det är kostnader som egentligen är utanför arbetsplatsen 

samt bedömning av risker och även vinst marginal. Det kallas också för 

entreprenörsarvode (Persson 2012). 
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3.6 Mängdberäkning  
Traditionellt 

Mängdberäkningens syfte är att utreda hur mycket material och arbete som krävs för 

projektet.  Detta är en förutsättning för att beräkna kostnaden för projektet och är en viktig del 

i kalkylarbetet. Underlaget som används kommer oftast från förfrågningsunderlaget i form av 

ritningar och beskrivningar men kan också komma från det egna företaget vid ett eget projekt.  

(Byggentreprenörerna 1995) 

Resultatet av mängdberäkningen sammanställs i en mängdförteckning där mängdavtagnigen 

och mängdberäkningen redovisas. Vid vunnet anbud är mängdförteckningen en bra 

utgångspunkt vid planeringen (Nordstrand 2008). 

Inom byggbranschen används vissa standarder vid mängdberäkningen för att säkerställa att 

det utförs på ett korrekt sätt. Mängderna kan sorteras enligt: 

 AMA 

 Byggentreprenörernas byggdelstabell 

 Egna konteringsplaner 

Gemensamt för systemen är indelningen i byggdelar för att enkelt sortera mängderna. 

(Byggentreprenörerna 1995) 

Mängdberäkningen kan tas fram på olika sätt beroende på hur mycket information det finns 

tillgängligt att utgå ifrån.  

 

Oftast sker en mängdberäkning på följande sätt (Persson 2012): 

 Att anbudsgivaren gör en mängdberäkning själv. Detta bidrar till att anbudsgivaren får 

en god inblick i projektet. 

 Det kan vara att beställaren tillhandahåller mängdförteckning eller mängdbeskrivning, 

i så fall finns projektets mängder med i förfrågningsunderlaget som kan bli ett 

underlag för en a-prislista. 

 Anbudsgivaren kan köpa mängdförteckning från olika företag som tar fram 

mängdförteckning och kalkylunderlag. 
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Peab
1
 

När den befintliga MAP-kalkylen har mängdats har detta skett på följande sätt: 

3D-modell   Ritning       Mängdning   Kalkyl 

Konstruktören gör en 3D-modell som ritningarna sedan hämtas ur. Dessa ritningar skickas till 

entreprenören och används som underlag för mängdningen. Ritningarna skrivs ut och 

mängdas sedan med hjälp av en skalstock. Istället för att räkna ut nettoareorna räknas det med 

bruttoareor. Detta eftersom bruttoareor är mindre tidskrävande att räkna samtidigt som det 

minskar riskerna att räkna med för lite material. Bruttoareorna multipliceras med ett 

åtgångstal för att beräkna byggdelarnas ingående materialmängder som betong och armering.  

Mängderna matas in i Peabs kalkylprogram MAP där färdiga recept finns för de olika 

byggnadsdelarna. Vissa saker kräver tillägg som material runt fönsteröppningar och i de fallen 

används färdiga priser per löpmeter direkt från leverantörerna.  

Ingen kontroll av mängderna görs i efterhand däremot görs en ekonomisk prognos var fjärde 

månad för att få en uppfattning hur projektet ligger till. 

 

BIM 

Mängdberäkning med hjälp av BIM har stora fördelar jämfört med det traditionella 

mängdningsarbetet: 

 Snabbt – mängder kan snabbt och enkelt plockas fram ur 3D-modellen 

 Exakt – mängderna är kopplade till 3D-modellen vilket ger exakta mängder och 

mindre spill 

 Visuellt – mängderna kan visualiseras var i byggnaden de är belägna och vilka 

komponenter som ingår 

 Säkert – mindre risker för felberäkningar 

För att mängda med hjälp av 3D-program krävs vissa riktlinjer för 3D-modellen för att 

underlätta arbetsprocessen: 

 Filformat – det finns idag många 3D-program på marknaden och det är därför viktigt 

att specificera vilken programvara som ska användas 

 Littera – genom att ange tydliga litteran i 3D-programmet följer dessa med i hela 

BIM-processen och förenklar och effektiviserar arbetet.  

 

(Peab 2013) 

 

1
Arbetschef Peab, intervju den 8 maj 2013 
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3.7 Kalkyl Peab 
Kalkylprocessen i Peab kan delas upp stegvist i olika delar beroende på vilket skede i 

processen och den informationen som den utgår ifrån. Kalkylprocessen delas in i åtta steg där 

de delas upp på följande sätt: 

1. kalkylstartmöte 

2. inlärning och underlag för kostnadsberäkning 

3. mängdberäkning 

4. offerter 

5. beräkning av nettokostnader 

6. beräkning av arbetsplatsomkostnader 

7. beräkning av övriga kostnader 

8. sammanställning av kostnader 

 

I kalkylstartmötet behandlas viktiga frågor som är betydelsefulla för hela processen och 

aspekter som bör ta hänsyn till för ett lyckat och önskad resultat.  Aspekter som diskuteras är 

bland annat projektinformation där det samlas så mycket information som möjligt om 

projektet, redovisning av projekturval och kalkylorganisation. Ansvarsfördelning är viktigt i 

det här skedet för att göra det tydligt och dela upp ansvaret för olika aktörer. Genomgång av 

förfrågningsunderlag brukar även ingå här.  

Bland diskussioner som tas upp i kalkylstartmötet är eventuella sidoanbud och offertlistor och 

riskanalys.  

Under inlärningen hanteras frågor som inläsning, struktur av kalkylarbetet, eventuella 

arbetsplatsbesök, produktionsstrategi och metodval och förteckning av risker och möjligheter. 

Mängdberäkning följer efter inlärningssteget. Här görs en vanlig mängdberäkning och 

mängdförteckning som nämnts tidigare i rapporten. När mängdningsarbetet är slutfört skickas 

offerter till leverantörer och underentreprenörer. 

Därefter görs en beräkning av nettokostnader, vilket innebär att det arbetas med pris- och 

tidssättning i en nettokalkyl, kalkylering av alternativ, eventuella sidoanbud och preliminär 

anbudstidsplan. En beräkning av arbetsplatskostnader utförs efter beräkningen av 

nettokostnader. I denna beräkning gås det igenom och utförs preliminär APD-plan, preliminär 

maskin- och hjälpmedelsplan, pris- och tidssättning av arbetsplatsomkostnader, kalkylering av 

alternativ och även val av väsentliga maskininsatser. Beräkning av övriga kostnader följer 

arbetsplatskostnader och här utförs beräkningar så som kostnader för tjänstemän, kostnader 

för konsulter och kalkylering av alternativ. När de beräkningarna har utförts och är färdiga 

görs en så kallas sammanställning av kostnaderna som bildar en anbudskalkyl (Peab 2013).  
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4. Resultat 
Detta kapitel tar upp de resultat som framkommit av arbetet. Resultatet visar på varierande 

skillnader mellan kalkylerna. Resultatet är uppdelat i två delar, en del där Vico har tagit 

hänsyn till nettoarean och en med bruttoarean. 

4.1 Sammanställning av kalkyler 
Resultatet visar enligt tabell 3 att kalkylen utförd i Vico blir cirka 78 000 kronor dyrare än den 

ursprungliga kalkylen. Det motsvarar cirka 0,4 procent av de jämförda materialkostnaderna. 

För mer detaljerad kalkyl se bilaga B2 och B4. 

Tabell 3. Totala kostnadsdifferensen mellan kalkylerna (Vico brutto) 

Byggdel MAP Vico Differens 

Hus A & Hus B   9 391 014,22 kr    9 805 042,10 kr  -    414 027,88 kr  

Garage   8 886 115,71 kr    8 550 200,00 kr       335 915,71 kr  

  
Totalt -      78 112,17 kr  

 

 

Resultatet visar enligt tabell 4 att kalkylen utförd i Vico blir cirka 1 215 000 kronor billigare 

än den ursprungliga kalkylen. Det motsvarar cirka 6,6 procent av de jämförda 

materialkostnaderna. För mer detaljerad kalkyl se bilaga B1 och B3. 

Tabell 4. Totala kostnadsdifferensen mellan kalkylerna (Vico netto) 

Byggdel MAP Vico Differens 

Hus A & Hus B     9 391 014,22 kr    8 706 727,01 kr       684 287,21 kr  

Garage     8 886 115,71 kr    8 355 850,14 kr       530 265,57 kr  

  
Totalt   1 214 552,78 kr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Hus A & B markerat I gult Figur 14. Garage markerat i gult 
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Tabell 5 visar skillnaden mellan det verkliga utfallet och MAP-kalkylen och visar på en 

genomsnittlig felmarginal på 5,90 procent. 

Tabell 5. Differens mellan verkligt utfall och MAP-kalkyl 

Byggdel Utfall m2 MAP m2 Differens 

Skalinnervägg tj=200    3 026,00              2 807,00     7 % 

Skalinnervägg tj=250       665,00                 621,00     7 % 

LK-putsvägg    1 895,95              1 757,00     7 % 

Bjälklag     6 151,82              6 303,00     2,40 % 

 
 

 Genomsnitt  5,90 % 
 

 

Tabell 6 visar skillnaden mellan det verkliga utfallet och Vico-kalkylen med bruttomängder 

och visar på en genomsnittlig felmarginal på 2,26 procent. 

Tabell 6. Differens mellan verkligt utfall och Vico-kalkyl brutto 

Byggdel Utfall m
2
 Vico brutto m

2
 Differens 

Skalinnervägg tj=200    3 026,00              2 978,70     1,56 % 

Skalinnervägg tj=250       665,00                 659,40     1 % 

LK-putsvägg    1 895,95              1 916,90     1 % 

Bjälklag     6 151,82              6 511,90     5,53 % 

  
 Genomsnitt  2,26 % 

 

 

Tabell 7 visar skillnaden mellan det verkliga utfallet och Vico-kalkylen med nettomängder 

och visar på en genomsnittlig felmarginal på 8,23 procent. 

Tabell 7. Differens mellan verkligt utfall och Vico-kalkyl netto 

Byggdel Utfall m2 Vico netto m2 Differens 

Skalinnervägg tj=200    3 026,00              2 773,00     8,36 % 

Skalinnervägg tj=250       665,00                 659,40     1 % 

LK-putsvägg    1 895,95              1 511,80     20 % 

Bjälklag     6 151,82              6 373,30     3,48 % 

 
 

 Genomsnitt  8,23 % 
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5. Analys  
Analysen är uppdelad i fyra avsnitt. Ett avsnitt som behandlar en jämförelse med hänsyn till 

bruttoareor, en jämförelse med hänsyn till nettoareor samt ett avsnitt för att jämföra alla 

kalkyler mot utfallet för projektet. Osäkerheter i resultatet analyseras också. Resultatet 

analyseras och diskuteras med hänsyn till de skillnader som framkommit mellan kalkylerna i 

pris och mängd. 

 

5.1 Bruttomängdning 
MAP-kalkylen är gjord med hänsyn till bruttoareor, vilket är vanligt vid manuell mängdning. 

Resultatet visar att Vico-kalkylen i detta fall är cirka 78 000 kronor dyrare än MAP-kalkylen, 

vilket motsvarar 0,4 procent av de jämförda totala materialkostnaderna. Anledningen till 

varför Vico-kalkylen är dyrare beror framför allt på att programmet räknar med exakta 

ytareor, vilket är bruttoareor som inte tar hänsyn till bland annat öppningar i väggar och hål i 

bjälklag. 

 

5.2 Nettomängdning 
Resultatet visar på minskade kostnader med cirka 6,6 procent, cirka 1 215 000 kronor, för de 

jämförda totala materialmängderna i jämförelse med MAP-kalkylen vid användning av BIM 

som arbetsredskap. Detta resultat är en betydande del av projektets kostnad och i perspektiv 

till Peabs många byggprojekt blir den totala kostnaden mycket stor. Detta berodde på en 

minskad materialmängd på grund av en effektivare mängdningsprocess där öppningar och hål 

räknas bort. Vid nettomängdning i Vico räknas exakta nettoytor eftersom mängderna är 

kopplade till 3D-modellen. Genom att mängda i Vico skulle spilltalen kunna reduceras för att 

ytterligare sänka kostnaderna.  

 

5.3 Jämförelse med utfallet 

Resultatet visar att risker för att missa kostnader på grund av felaktig mängdning finns trots 

noggrannhet och erfarenhet. Utfallets siffror är baserade på nettoareor. Det mest intressanta i 

resultatet var att nettokalkylen i Vico visade en skillnad på 8,23 procent mot utfallet i 

jämförelse med MAP-kalkylen som visade en skillnad på 5,90 procent. Den största orsaken 

till skillnaden är att leverantören av prefabricerade elementen har gjort sina egna 

mängdberäkningar. Detta visar tydligt på nackdelarna av att inte använda sig av en och 

samma 3D-modell i alla mängdberäkningar. Det är också enklare att göra en ändring i 

ritningarna genom att rita ett streck direkt i 2D-ritningen istället för att göra ändringen i 3D-

modellen vilket kan bidra till att 3D-modellen inte speglar verkligheten. Andra orsaker kan 

vara att 3D-modellen inte riktigt stämmer överens med verkligheten och att mer material har 

behövts i produktionen på grund av fel i utförandet i vissa arbetsmoment. Den kalkyl som 

visade sig vara närmast det verkliga utfallet var Vico-kalkylen med bruttoareor. Skillnaden 
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visar att mervärde finns i Vico-kalkylen och är en effektivare metod att mängda och att utföra 

en kalkyl. Kostnadsskillnaden mellan kalkyleringssätten innebär en merkostnad som leder till 

dyrare anbud vilket i sin tur kan innebära att entreprenadföretaget kan gå miste om projektet. 

Genom att visualisera kalkylen och dess byggdelar i 3D-modellen ökar förståelsen för hur 

byggnaden kommer gestaltas och bidrar till en bättre planering av kalkylarbetet. Vid den 

manuella mängdningen har byggdelar missats att mängdas vilket har gjort att MAP-kalkylen 

visar lägre kostnader. Vico är ett kraftfullt verktyg för att kontrollera att korrekta mängder 

används vilket minskar riskerna för fel i kalkylen. Användningen av BIM är i så fall säker och 

effektiv som nämns i tidigare avsnitt, se sidan 14. 

5.4 Osäkerheter i resultatet 
Det finns osäkerheter i resultatet som beror på olika anledningar. Aspekter som spelat in är 

avsaknaden av mer kunskap om Vico och kalkyl generellt som gör att resultatet har ändrats ett 

flertal gånger under projektets gång. Eftersom 3D-modellen inte varit modellerad för 

användning av BIM har denna granskats och åtgärdats för att uppfylla kraven för att användas 

i Vico. Samtidigt är det svårt att upptäcka alla fel trotts flera granskningar med olika 

programvaror men det ska inte påverka resultatet nämnvärt.  

Under arbetets gång har Vico ibland upplevts ”ofärdigt” vilket har lett till en viss osäkerhet 

kring programmet som kan vara en liten felfaktor i resultatet. Bland annat har hjälpfilen ej 

varit uppdaterad till skillnad från resten av programmet vilket bidrog till att fel areor 

beräknades till en början. Den mänskliga faktorn spelar också en stor roll i hur säkert 

resultatet är. Det har med all säkerhet uppstått fel både i skapandet av 3D-modellen och i 

MAP-kalkylen som beror på den mänskliga faktorn, till exempel i den manuella 

mängdningen. 

Denna rapport speglar ett bygge och det kan vara svårt att dra slutsatser och generalisera 

resultatet. Samtidigt är det valda projektet ett typiskt flerbostadbostadshusområde vilket kan 

betyda att liknande resultat kan uppstå vid liknande projekt.  

5.5 Utveckling av kalkylarbetet 

Som resultatet visar finns stora vinster att hämta i framför allt mängdningsprocessen vid 

användning av BIM. Detta kräver dock ett annat upplägg av kalkylarbetet än vid ett vanligt 

projekt. Ett BIM-projekt ställer högre krav på en korrekt utförd mängdberäkning. Detta 

uppnås genom grundliga kontroller av den 3D-modell som används som underlag. Genom att 

utnyttja 3D-modellen på ett effektivt sätt kan tiden för mängdberäkningen kortas drastiskt 

samtidigt som mängdningen blir korrekt. Att arbeta med BIM i kalkylskedet kräver dessutom 

en annan sorts kompetens med hög datorvana. Implementeringen av BIM i kalkylskedet 

kräver utbildning av personal även i andra skeden av byggprocessen. Genom tydliga 

visualiseringar av både kalkyler och tidsplaner krävs det mindre erfarenhet vilket gör att fler 

personer kan utföra arbetet.  

Vid offertförfrågningar kan förutom en mängdförteckning även en 3D-modell skickas med. 

Detta gör att leverantörerna och underentreprenörerna kan bygga på 3D-modellen och 

visualisera byggnaden vilket bidrar till att ge ett så korrekt anbudsförlag som möjligt   
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Genom att använda programvaror som Vico Office för att modellera APD-planer och testa 

olika lösningar är det enklare och snabbare att beräkna de totala arbetsplatsomkostnaderna.   

6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras arbetets utförande och ger förslag till vidare utveckling och studier. 

6.1 Val av metod 
Vid val av metod för arbetet var det viktigt att projektet som valdes hade en befintlig 3D-

modell att arbeta med. Tingvallahöjden 1 var därför ett intressant projektval eftersom en 3D-

modell fanns tillgänglig och att stommen var färdig vilket gjorde att siffror på utfallet fanns 

att jämföra resultatet mot. Valet att använda den befintliga 3D-modellen över stommen 

gjordes för att förenkla arbetet men gjorde samtidigt att en del av kontrollen över modellen 

tappades. Att arbeta med flervåningshus är relativt enkelt jämfört med andra typer av hus, 

speciellt vid kalkylering och mängdning eftersom våningarna oftast har en liknande 

konstruktion. I Tingvallahöjden 1 är både Hus A och Hus B likande i sina konstruktioner 

vilket gjorde kalkyleringen enklare och det sparades en hel del tid. 

Att välja en relativt ny arbetsmetod att utföra en kalkyl med var en utmaning, anledningen till 

det är att BIM i sig fortfarande är relativt nytt i byggbranschen och kunskap fattas än idag hos 

många. Valet att använda Vico Office var att Peab använder detta samtidigt som det är ett av 

få program på marknaden som arbetar med BIM i dagsläget. 

6.2 Programvaror 
Vico är en programvara under ständig utveckling vilket bidrog till att vissa tekniska problem 

uppstod vid några tillfällen som ledde till tidsfördröjningar. Ett problem är att arbetet sparas 

automatiskt efter varje steg som utförs i programmet. Detta är inte alltid bra eftersom görs det 

fel vid någon process så går det inte att återställa till föregående process utan man måste göra 

om hela arbetsprocessen. Dessa tekniska problem kan anses som nackdelar vid användning av 

BIM. Det är fortfarande relativt nytt med BIM i byggbranschen och därför kan sådana 

problem förekomma för nybörjare, och även erfarna, med tanke på buggar och problem med 

själva programvaran som inte är fullt utvecklad än. Detta kan absolut försena byggprocessen 

vilket innebär längre tid och mer kostnader. 

Inlärningstiden av att hantera Vico har samtidigt varit relativt kort. Att kunna utföra arbetet på 

ett rätt och bra sätt för att nå önskade resultat kräver att man är tillräckligt insatt och kan 

hantera programvaran. Okunnighet bidrar till förseningar och eventuella stopp av hela arbetet. 

Att länka mängder i Vico till 3D-modellen och placera alla byggdelar på rätt plats var lite 

besvärligt, speciellt när man inte är riktigt insatt i själva kalkylen från början eller inte har 

varit med och sett i verkligheten hur just Tingvallahöjden byggdes. Byggdelar som väggar var 

svåra att placera rätt i garaget eftersom många väggar hade samma tjocklek med olika höjder. 

Detta gjorde att själva arbetet med 3D-modellen tog längre tid än tänkt. Med hjälp av 

arbetschefen på Peab som har gjort kalkylen lyckades dessa problem lösas. 
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6.3 Tidsåtgång 
Problem som nämndes tidigare gjorde att arbetet med själva kalkylen och jämförelsen mellan 

Vico-kalkylerna och MAP-kalkylen tog längre tid än vad det var tänkt från början.  

Just detta problem har inte varit lätt att undvika med tanke på tidsbegränsningen för 

examensarbetet. Genom att lära sig Vico mer grundligt finns stora möjligheter att tidsbespara 

och effektivisera mängdningsprocessen för en erfaren kalkylingenjör. 

6.4 Hinder och risker 
Det finns inte bara fördelar med att använda BIM som arbetsmetod utan det finns också vissa 

risker som är viktigt att uppmärksamma. Användningen av BIM inom byggnadsbranschen är 

bara i uppstarten och det finns stora kontraster mellan de traditionella arbetssätten och BIM. 

Medan den yngre generationen är datorvana och inte har svårt att lära sig nya programverktyg 

finns det en stor andel som inte ser det som lika självklart. När datorvanan inte finns bidrar 

detta till att inställningen att lära sig BIM är låg. För att kunna implementera BIM som ny 

arbetsmetod krävs det rätt attityd och viljan att lära sig något nytt. Problemet idag är att 

många avvaktar att använda sig med nya metoder som BIM eftersom de är vana vid gamla 

arbetssätt som fungerar och därför inte ser någon anledning att byta.  

Det finns också risker för att tappa grundkunskaper om kalkylering om programvarorna blir 

allt för enkla att arbeta med. Möjligheten finns att man tappar verklighetsuppfattningen och 

inte ser till helheten.  

Det är viktigt att samtliga inblandade aktörer använder sig av en och samma 3D-modell på det 

sätt som det är tänkt. Det fungerar inte om en UE utgår från BIM-modellen men skriver ut 

ritningarna i 2D precis som tidigare.  

En av de största riskerna är den 3D-modell som ligger till underlag för hela projektet. Är 3D-

modellen felaktig påverkar detta hela resultatet och upptäcks inte detta i ett tidigt skede 

innebär detta att felet byggs på allt eftersom projektet fortskrider. För att undvika fel är det 

viktigt att göra en ordentlig kontroll som det gjordes i Solibri i detta projekt. Eftersom ett 

projekt ständigt uppdateras vore regelbundna kvalitetskontroller av 3D-modellen vara att 

föredra för att hitta felkällor tidigt. Det är dessutom viktigt att entreprenören är tydliga i sin 

kravställning om hur och vad 3D-modellen ska användas till. Saker som en gemensam 

namngivning av byggdelar med hjälp av litteran underlättar arbetet för alla som ska använda 

sig av 3D-modellen. Detta hade underlättat mycket i detta examensarbete vid koppling mellan 

mängderna och kalkylen. Det är också viktigt att påpeka att en 3D-modell som är tänkt att 

användas i ett BIM-projekt har mycket högre krav än en 3D-modell som är till underlag för 

2D-ritningar.   

6.5 Bidrag till en hållbar utveckling 
I dagens samhälle har uttrycket ”hållbar utveckling” fått en allt större framhållning inom 

byggbranschen. Användningen av BIM som arbetsprocess i kalkylarbetet ger stora 

möjligheter att ytterligare fördjupa arbetet för en hållbar framtid.  
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Genom en effektivare och säkrare mängdningsprocess finns goda möjligheter att minska 

andelen spillmaterial vilket minskar resursförbrukningen. Det bidrar också till att mindre 

onödiga kostnader uppstår vilket ökar den ekonomiska hållbarheten. 

6.6 Förslag till vidare studier 

 Utreda mängderna utifrån platsindelning 

 Vidareutveckla kalkylen med tidplan och 5D 

 Utreda fler byggprojekt för större överblick 
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7. Slutsats 
Utifrån resultatet dras slutsatsen att användningen av BIM ger stora möjligheter att 

effektivisera och utveckla kalkylprocessen. Genom att dra nytta av de verktyg som Vico 

Office erbjuder ökar noggrannheten, snabbheten och enkelheten i kalkylarbetet vilket leder till 

säkrare kalkyler i förhållandet till utfallet. Det ökar även chanserna at lämna korrekta anbud 

vilket minskar riskerna för eventuella förluster som Peab som entreprenörsföretag strävar 

efter. 

En annan slutsats är att användningen av bruttoareor i Vico är mer lönsamt i förhållande till 

nettoareor. Detta eftersom nettoareor kräver att 3D-modellen är exakt och speglar det verkliga 

projektet för att inte räkna med för lite mängder. Det kräver också mer av den som ritar 3D-

modellen eftersom kraven på en BIM-modell är större än på en vanlig 3D-modell som endast 

är underlag till 2D-ritningar.  

Övergången till att använda BIM i arbetsprocesserna är tidskrävande och kräver tydlig 

planering och rätt kompetens. Denna studie visar att det finns många fördelar för Peab att 

börja använda BIM i kalkylskedet i en större utsträckning än vad man gör idag och tar 

samtidigt upp de risker som finns.  
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Bilagor 
 

B1. Kalkyl Netto Hus A & Hus B 

Tabell 8. Differensen mellan väggar i Hus A & Hus B 

Byggdel MAP Vico Differens 

Skalinnervägg tj=200 
    1 425 140,78 kr    1 356 304,61 kr               68 836,17 kr  

1155 m2 1099,2 m2 55,8 m2 

Skalinnervägg tj=250 
           573 832,38 kr       503 265,51 kr               70 566,87 kr  

420 m2 368,4 m2 51,6 m2 

LK-putsvägg 
3 810 139,52 kr   3 331 120,95 kr             479 018,57 kr  

1757 m2 1536,1 m2 220,9 m2 
 

 

Tabell 9. Differensen mellan bjälklag i Hus A & Hus B 

Byggdel MAP Vico Differens 

Bjälklag över plan 10-16 
    3 581 901,54 kr    3 516 035,94 kr               65 865,60 kr  

3482 m2 3420,1 m2 61,9 m2 
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B2. Kalkyl Brutto Hus A & Hus B 
 

Tabell 10. Differensen mellan väggar i Hus A & Hus B 

Byggdel MAP Vico Differens 

Skalinnervägg tj=200 
  1 425 140,78 kr    1 479 557,50 kr  -            54 416,72 kr  

1155 1199,1 -44,1 

Skalinnervägg tj=250 
        573 832,38 kr       528 609,90 kr               45 222,48 kr  

420 386,9 33,1 

LK-putsvägg 
3810139,52   4 156 893,50 kr  -         346 753,98 kr  

1757 1916,9 -159,9 

 

Tabell 11. Differensen mellan bjälklag i Hus A & Hus B 

Byggdel MAP Vico Differens 

Bjälklag över plan 10-16 
  3 581 901,54 kr    3 639 981,20 kr  -            58 079,66 kr  

3482 3540,7 -58,7 
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B3. Kalkyl Netto garage 
 

Tabell 12. Differensen mellan väggar plan 09 i garage 

Byggdel MAP Vico Differens 

Skalinnervägg plan 09 tj=250 
       148 285,00 kr       140 519,19 kr                  7 765,81 kr  

110 m2 104,2 m2 5,8 m2 

Skalinnervägg plan 09 tj= 200 
             714 813,96 kr       753 665,22 kr  -            38 851,26 kr  

588 m2 620 m2 -32 m2 

Skalyttervägg plan 09  
       408 902,26 kr       424 762,60 kr  -            15 860,34 kr  

327 m2 339,7 m2 -12,7 m2 

LK-vägg plan 09          99 753,23 kr         81 595,27 kr               18 157,96 kr  

L=19m1 H=2,42  46 m2 37,6 m2 8,4 m2 

 

Plan 08 är gjord mer exakt 

Tabell 13. Differensen mellan skalytterväggar plan 08 i garage 

Byggdel MAP Vico Differens 

Skalyttervägg plan 08 tj=200          325 121,18 kr       347 565,18 kr  -                22 444,00 kr  

L=118m H=2,2m1 Leca mot bef hus                     260 m2                  277,90 m2     -                      17,90 m2     

Skalyttervägg plan 08 tj=200            31 261,65 kr         28 095,78 kr                  3 165,87 kr  

L=7m H=3,47m1 Leca mot bef hus                        25,00 m2     22,5 m2 2,5 m2 

Skalyttervägg plan 08 tj=250          88 490,16 kr         94 499,70 kr  -              6 009,54 kr  

L=20m H=3,47m1 mot öster linje 14 69 m2 73,7 m2 -4,7 m2 

Skalyttervägg plan 08 tj=250          32 061,65 kr         34 901,67 kr  -              2 840,02 kr  

L=11m H=2,2m1 mot öster linje 14 25 m2 27,2 m2 -2,2 m2 
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Tabell 14. Differensen mellan skalinnerväggar plan 08 i garage 

Byggdel MAP Vico Differens 

Hus A Skalinnervägg plan 08 tj=200        254 074,21 kr       245 558,51 kr                  8 515,70 kr  

L=95m H=2,2m1  209 m2 202 m2 7 m2 

Hus A Skalinnervägg plan 08 tj=250          44 485,50 kr         42 440,35 kr                  2 045,15 kr  

L=15m H=2,2m1 33 m2 31,5 m2 1,5 m2 

Hus B Skalinnervägg plan 08 tj=200        160 467,92 kr       137 178,80 kr               23 289,12 kr  

L=60m H=2,2m1 132 m2 112,8 m2 19,2 m2 

Hus B Skalinnervägg plan 08 tj=200          97 253,28 kr         91 032,72 kr                  6 220,56 kr  

L=23m H=3,47m1 80 m2 74,9 m2 5,1 m2 

Hus B Skalinnervägg plan 08 tj=250          44 485,50 kr         47 113,01 kr  -              2 627,51 kr  

L=15m H=2,2m1 33 m2 34,9 m2 -1,9 m2 
 

Tabell 15. Differensen mellan bjälklag i garage 

Byggdel MAP Vico Differens 

Platta på mark     2 175 100,44 kr    1 435 956,90 kr             739 143,54 kr  

Bjälklag över plan 08     2 013 958,70 kr    1 859 404,40 kr             154 554,30 kr  

40+210 (Filigran) 1403 m2 1295,3 m2 107,7 m2 

Bjälklag över plan 09     2 033 977,07 kr    2 378 079,98 kr  -         344 102,91 kr  

40+210 (Filigran) 1418 m2 1657,9 m2 -239,9 m2 

Bjälklag över plan 09 utvändiga gårdar        213 624,00 kr       213 480,86 kr                     143,14 kr  

EXKL. ytor under huskropp A & B 960 m2 959,6 m2 0,4 m2 
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B4. Kalkyl Brutto garage 
 

Tabell 16. Differensen mellan väggar plan 09 i garage 

Byggdel MAP Vico Differens 

Skalinnervägg plan 09 tj=250 
     148 285,00 kr       141 680,10 kr                  6 604,90 kr  

110 105,1 4,9 

Skalinnervägg plan 09 tj= 200 
           714 813,96 kr       808 237,30 kr  -            93 423,34 kr  

588 664,8 -76,8 

Skalyttervägg plan 09  
     408 902,26 kr       441 165,80 kr  -            32 263,54 kr  

327 352,8 -25,8 

LK-vägg plan 09        99 753,23 kr       111 897,20 kr  -            12 143,97 kr  

L=19m1 H=2,42  46 51,6 -5,6 

  
Tabell 17. Differensen mellan skalytterväggar plan 08 i garage 

Byggdel MAP Vico Differens 

Skalyttervägg plan 08 tj=200        325 121,18 kr       347 505,60 kr  -            22 384,42 kr  

L=118m H=2,2m1 Leca mot bef hus                    260,00     277,9 -                      17,90     

Skalyttervägg plan 08 tj=200          31 261,65 kr         30 136,30 kr                  1 125,35 kr  

L=7m H=3,47m1 Leca mot bef hus                      25,00     24,1                           0,90     

Skalyttervägg plan 08 tj=250        88 490,16 kr         94 518,00 kr  -              6 027,84 kr  

L=20m H=3,47m1 mot öster linje 14 69 73,7 -4,7 

Skalyttervägg plan 08 tj=250        32 061,65 kr         34 883,20 kr  -              2 821,55 kr  

L=11m H=2,2m1 mot öster linje 14 25 27,2 -2,2 
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Tabell 18. Differensen mellan skalinnerväggar plan 08 i garage 

Byggdel MAP Vico Differens 

Hus A Skalinnervägg plan 08 tj=200      254 074,21 kr       265 867,00 kr  -            11 792,79 kr  

L=95m H=2,2m1  209 218,7 -9,7 

Hus A Skalinnervägg plan 08 tj=250        44 485,50 kr         42 463,60 kr                  2 021,90 kr  

L=15m H=2,2m1 33 31,5 1,5 

Hus B Skalinnervägg plan 08 tj=200      160 467,92 kr       154 025,40 kr                  6 442,52 kr  

L=60m H=2,2m1 132 126,7 5,3 

Hus B Skalinnervägg plan 08 tj=200        97 253,28 kr         97 983,00 kr  -                 729,72 kr  

L=23m H=3,47m1 80 80,6 -0,6 

Hus B Skalinnervägg plan 08 tj=250        44 485,50 kr         47 181,80 kr  -              2 696,30 kr  

L=15m H=2,2m1 33 35 -2 

  
Tabell 19. Differensen mellan bjälklag i garage 

Byggdel MAP Vico Differens 

Platta på mark   2 175 100,44 kr  1441508,2            733 592,24 kr  

Bjälklag över plan 08   2 013 958,70 kr  1873719            140 239,70 kr  

40+210 (Filigran) 1403 1295,3 107,7 

Bjälklag över plan 09   2 033 977,07 kr    2 403 911,00 kr  -         369 933,93 kr  

40+210 (Filigran) 1418 1675,9 -257,9 

Bjälklag över plan 09 utvändiga gårdar      213 624,00 kr       213 517,50 kr                     106,50 kr  

EXKL. ytor under huskropp A & B 960 959,5 0,5 
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B5. Bilder Hus A & Hus B 
De visualiserade byggnadsdelarna är markerade i gult 

      

  

 

 

 

 

      

      

      

      

   

 

Figur 14. Skalinnerväggar tj=200 mm 

 

Figur 15. Skalinnerväggar tj=250 mm 

 

Figur 15. LK-putsvägg 

 

Figur 17. Bjälklag över plan 10-16 

 

Figur 16. LK-putsvägg 
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B6. Bilder Garage plan 09 
De visualiserade byggnadsdelarna är markerade i gult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Skalinnervägg plan 09 tj= 200 mm  

 

Figur 18. Skalinnervägg plan 09 tj= 250 mm  

 

Figur 21. LK-vägg plan 09  

 

Figur 20. Skalyttervägg plan 09  
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B6. Bilder Garage Skalyttervägg plan 08 
De visualiserade byggnadsdelarna är markerade i gult 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

     

Figur 23. Skalyttervägg plan 08 tj=200 mm      

L=7 H=3,47 Leca mot bef hus 

 

Figur 22. Skalyttervägg plan 08 tj=200 mm    

L=118 H=2,2 Leca mot bef hus 

 

Figur 25. Skalyttervägg plan 08 tj=250 mm    

L=11 H=2,2 mot öster linje 14 

 

Figur 24. Skalyttervägg plan 08 tj=250 mm    

L=20 H=3,47 Leca mot öster linje 14 
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B7. Bilder Garage skalinnerväggar plan 08 

De visualiserade byggnadsdelarna är markerade i gult 

 

 

Figur 26. Hus A Skalinnervägg plan 08 tj=200     

L=95 H=2,2 

 

Figur 27. Hus A Skalinnervägg plan 08 tj=250     

L=15 H=2,2 

 

Figur 28. Hus B Skalinnervägg plan 08 tj=200     

L=60 H=2,2 

 

Figur 29. Hus B Skalinnervägg plan 08 tj=200     

L=23 H=3,47 

 

Figur 30. Hus B Skalinnervägg plan 08 tj=250     

L=15 H=2,2 
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B8. Bilder Garage bjälklag 

De visualiserade byggnadsdelarna är markerade i gult 

 

 

 

Figur 31. Bjälklag över plan 08 40+210 

(Filigran) 

 

Figur 32. Bjälklag över plan 09 40+210 

(Filigran) 

 

Figur 33. Bjälklag över plan 09 utvändiga 

gårdar EXKL. ytor under huskropp A & B 
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B9. Intervju med Thomas Hultman 2013-05-08 
 

Thomas Hultman är arbetschef på kontoret i Karlstad med ansvar för projektet 

Tingvallahöjden. Han har mångårig erfarenhet inom kalkyl och byggbranschen. 

 Beskriv hur du räknar när du gör din kalkyl? 

”När jag ska börja med en ny kalkyl bygger jag upp huset från grunden i huvudet från 

egen erfarenhet. Jag skriver ut ritningarna och mäter med hjälp av en skalstock för att 

kunna räkna ut areorna. Jag räknar bruttoareor istället för nettoareor vilket sparar en 

del tid och för att minska riskerna att räkna med för lite material. För att markera vad 

som är gjort stryker jag över dem med färg. Sedan matar jag in siffrorna i MAP för att 

få ut mängderna. Vissa saker kräver tillägg som material kring fönsteröppningar och 

då använder jag mig av färdiga priser per löpmeter från leverantörerna.”   

 Görs det någon utvärdering av materialmängderna mot utfallet? 

”Nej ingen kontroll mot mängden material. Däremot görs en ekonomisk prognos var 

fjärde månad för att få en uppfattning hur vi ligger till.” 

 Hur lång tid uppskattar du ha lagt ner på att mängda i projektet Tingvallahöjden? 

 

”Ungefär tio dagar eller ca 80 timmar men då gäller det hela projektet förutsatt att 

jag inte arbetar med något annat parallellt.” 

 

 Vad ser du som de största fördelarna med användningen av BIM i kalkylskedet? 

 

”Det största användningsområdet ser jag att använda BIM som ett hjälpmedel för att 

kontrollera kalkylen. Det ger också en bättre överblick samtidigt som det borde gå 

snabbare.” 

 

 

 Vad ser du som de största nackdelarna? 

 

”Den största nackdelen anser jag är inlärningstiden med nya metoder och program. 

Man är van vid ett system som man arbetat med under en längre tid och som man vet 

fungerar. Eftersom jag gör kalkyler ungefär en gång i månaden kan det vara svårt att 

komma ihåg allt nytt. När jag gör en kalkyl bygger jag huset från grunden i huvudet 

och tar hänsyn till allt runtomkring, t.ex. hur materialet ska levereras till platsen 

smidigast, och jag är rädd att man inte tar hänsyn till dessa aspekter när man direkt 

får ut areorna från 3D-modellen. ” 

 

 Har du själv kommit i kontakt med BIM-konceptet? 

 

”Ja men bara i informationsskedet vad det innebär att arbeta med BIM. Personligen 

har jag inte arbetat med BIM men har varit med på något BIM-projekt”  
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 Vad tror du om framtiden med BIM som mängdningsredskap? 

 

”Ja det är på gång och är en oundviklig utveckling” 

 

 Vad skulle krävas för att du skulle övergå från det traditionella sättet till BIM? 

 

”Jag har svårt för att byta metod nu när jag är så inkörd på det jag gör idag. 

Eftersom som jag inte jobbar heltid med att skapa kalkyler ser jag ingen anledning att 

byta från hur jag gör idag men tror att kalkylavdelningen skulle tjäna mycket på att 

lära sig BIM”  

 

 

 

 

 


