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SAMMANFATTNING 
Bygg- och anläggningsbranschen betraktas som konservativ och trögutvecklad då liknande 

arbetsmetoder har använts sedan branschens begynnelse. Det borde finnas arbetsmetoder som 

är mer effektiva i förhållande till teknikutvecklingens expandering. En ny, men idag relativt 

oetablerad, arbetsmetod möjliggör att information integreras och samordnas i en interaktiv 3D-

modell genom en hel byggprocess – byggnadsinformationsmodellering (BIM).  

Denna studie har i syfte att för anläggningsbranschen belysa för- och nackdelarna med BIM 

som arbetsmetod, samt redogöra vilka hinder som finns och vilka åtgärder som krävs för en 

bredare implementering.  

Genom en fallstudie utvärderas detta via kvalitativa intervjuer med representanter för 

byggprocessens olika skeden. Intervjuerna grundar sig på en uppsättning av utvärderande frågor 

samt en konstruerad BIM-modell över ett verkligt anläggningsprojekt.  

Slutsatser som har dragits av studien är att utifrån de nuvarande arbetsmetoderna indikeras ett 

behov för effektivisering av samförståelse i projekt. Med BIM som arbetsmetod ökas 

samförståelsen och effektiviteten vilket leder till reducerade tid- och kostnadsparametrar med 

en högre kvalitet och tillförlitlighet i den färdiga produkten.  

Anläggningsbranschen välkomnar detta och kommer att gynnas av ett metodbyte i det långa 

loppet. Det finns dock hinder som måste åtgärdas innan en fullständig implementering kan ske. 

För att beställare ska kunna kräva detta så måste en tydligt strukturerad standard utformas, som 

även utbildningar samt kalkyler för att få en ekonomisk vinning grundar sig på.  
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ABSTRACT 
The construction industry is regarded as conservative and slow developed where similar 

methods have been used since the industry began. There should be methods that are more 

effective in relation to the expansion of technology development. A new, but today quite 

unestablished, working method allows information to be integrated and coordinated in an 

interactive 3D model through the whole building process – building information modeling 

(BIM). 

The purpose of this study is to the construction industry illuminate the pros and cons with BIM 

as a working method, and also outline which obstacles there is and which measures that are 

required for a wider implementation. 

Through a case study evaluates this via qualitative interviews with representatives of the 

construction process in its various stages. The interviews are based on a set of evaluating 

questions and a built BIM model of a real construction project.  

Some conclusions that have been drawn from the study are that based on the current working 

methods that indicate a need for efficiency of joint understanding in projects. With BIM as a 

working method the joint understanding and the efficiency increases, which leads to reduced 

time and cost parameters with a higher quality and reliability in the finished product.  

The construction industry welcomes this and will be benefited with a change of methods in the 

long run. However, there are obstacles that must be rectified before a full implementation can 

take place. If clients should be able to demand this there must be a clearly structured standard 

designed which also educations and calculations to obtain a financial benefit is based on.  
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
 

3D Rummets dimensioner i x-, y- och z-led 

4D 3D-CAD med integrerad tidparameter 

5D 3D-CAD med integrerad tid- och kostnadsparameter 

BIM  Building Information Modelling – arbetsmetod för byggprojekt 

CAD Computer Aided Design 

DWG Drawing – standard filformat för AutoCAD 

EQC Effektivitet–Kvalitet–Kompetens – Svenskt konsultbolag inom 

bygg-, anläggnings- och industrisektorn 

IFC Industry Foundation Classes – neutralt filformat för utbyte av 

information för byggbranschens mjukvaror 

Modell  Virtuell prototyp 

nD 3D-CAD med integrerad tid- och kostnadsparameter innehållandes 

all information som behövs för ett projekt ur ett 

livscykelperspektiv  

UE Underentreprenör 

X-ref External-reference – en extern referens till en annan ritningsfil i 

AutoCAD 

ÄTA Ändrings- och tilläggsarbete 
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1  INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Teknikutvecklingen expanderar exponentiellt där befintliga metoder och verktyg ger upphov till nya 

lösningar. Likväl borde byggbranschen följa samma utvecklingsmönster och ersätta vissa befintliga 

arbetsmetoder med effektivare och modernare lösningar. De traditionella teknikerna och metoderna som 

exempelvis externa 2D-ritningar, kalkyler, tids- och kostnadsstyrningar är därför i behov av att ersättas med 

mer integrerade, samordnade och lättförståeliga arbetsmetoder.  

Med den nya men ännu inte etablerade arbetsmetoden byggnadsinformationsmodellering (BIM) integreras 

dessa aspekter i en interaktiv 3D-modell som sätts i ett levande sammanhang där de olika parametrarna nu 

kan kommunicera i ett livscykelperspektiv som inte varit möjligt tidigare.  

Denna rapport fokuserar på kommunikation, visualisering samt hantering och tolkning av information 

mellan ett anläggningsprojekts olika målgrupper och skeden, där inramningen är beställare, projektering 

och produktion med BIM som arbetsmetod. Undersökningen utförs dels hos EQC Karlstad AB som är 

handledare på projekteringssidan, samt dels hos Skanska Sverige AB i Karlstad som är handledare på 

produktionssidan. Projektet för vald undersökning ligger i Hammarö kommun. Undersökningen kommer 

att fokusera på om BIM som arbetsmetod förbättrar kommunikation samt hantering av information för 

målgrupperna beställare, projektering och produktion. Viktiga delar i undersökningen är dels 

konstruerandet av en BIM-modell utifrån traditionellt underlag för det verkliga projektet som erhålls från 

EQC samt dels utvärderande frågor kring ämnet som ligger till grund för en kvalitativ intervjustudie. 

Resultatet om och på vilket sätt anläggningsbranschen gynnas av BIM som arbetsmetod samt vad som krävs 

för en implementering av det på en bredare basis.  

Nyttan med en tydlig och effektiv arbetsmetod för projektdeltagarna är att informationsglappen minskas 

som således reducerar eventuella fel och brister, vilket i sin tur sänker tids- och kostnadsparametrarna. Ser 

man detta från beställarens perspektiv tjänar även denne på detta genom högre kvalitet för den färdiga 

produkten som resulterar i färre dyra ändrings- och tilläggsarbeten samt mer tillfredsställda brukare. 

1.1.1  EQC Group AB 

EQC Group AB är en koncern med flera regionalt organiserade dotterbolag, samtliga utplacerade i Sverige 

bortsett från ett kontor som verkar i Norge, EQC Norge AS. De regionala dotterbolagen i Sverige är: EQC 

Karlstad AB, EQC Mitt, EQC Mälardalen AB, EQC Väst AB, EQC Östergötland AB, EQC Bro AB, EQC 

Engineering AB och EQC Management AB. 

EQC Groups vision är att bli ett ledande konsultbolag inom bygg-, anläggnings- och industrisektorn med 

effektivitet, kvalitet och kompetens som de mest centrala riktlinjerna i deras värdegrund (EQC Group 

2015).  

1.1.2  Skanska AB 

Skanska AB är en multinationell byggkoncern med huvudkontor baserat i Stockholm. Verksamheten är 

uppdelad i fyra grenar: 

 Bygg- och anläggningsverksamhet 
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 Bostadsutveckling 

 Kommersiell utveckling 

 Infrastrukturutveckling 

Bygg- och anläggningsverksamheten är den äldsta och största verksamhetsgrenen där de tre övriga 

verksamhetsgrenarna har växt fram. Bygg- och anläggningsverksamheten delas i sin tur in i tre områden; 

husbyggande, väg- och anläggningar respektive asfalt och betong.  

Skanska AB har fem tydliga nollvisioner; förlustprojekt, miljöincidenter, kvalitetsfel, etiska övertramp 

respektive arbetsplatsolyckor. Dessutom finns prioriterade områden som säkerhet, etik, miljö respektive 

mångfald (Skanska AB 2015).  

1.1.3  Hammar 1:6 m.fl Rosenlund, Hammarö kommun 

Det planerade området över det verkliga projektet som används som testobjekt för BIM-projektering i denna 

studie är beläget i de södra delarna av Lövnäs och angränsar till Hammarlundens skola och Hammarö 

församlings kyrkogård. I nuläget nås området via Rosenlundsvägen men kommer efteråt kunna nås via 

Västra Rosenlundsvägen då syfte är att reducera trafik vid Hammarö församlings kyrkogård. En utveckling 

av området innebär en förtätning av den befintliga tätorten  

Detaljplan för Hammar 1:6 m.fl, Rosenlund, upprättad 2013-06-05, antogs i kommunfullmäktige 2013-11-

25 och vann laga kraft 2013-12-20. Planen har under 2013 varit föremål för samråd och granskning (PBL 

2010:900) (Hammarö kommun 2015). 

 

Figur 1. Illustration över en av många möjliga utformningar som planen medger (Hammarö kommun 2015). 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 

Studien syftar att besvara följande tre frågeställningar: 

- Hur ser den nuvarande arbetsmetoden ut i anläggningsbranschen? 

- Gynnas anläggningsbranschen med BIM som arbetsmetod? 

- Vad krävs av anläggningsbranschen för att implementera BIM som arbetsmetod på bredare basis? 

 

1.3 SYFTE 

- Att belysa vilka för- och nackdelar det finns med BIM som arbetsmetod i anläggningsbranschen. 

- Att bidra till redogörelsen av vilka hinder som finns och vilka åtgärder som krävs för 

implementeringen av BIM som arbetsmetod i anläggningsbranschen. 

 

1.4 MÅL 

- Att genom intervjuer med nyckelpersoner som representerar byggprocessens led från beställare till 

produktion utvärdera BIM som arbetsmetod i anläggningsbranschen. Utvärderingen grundar sig på 

två delmål: 

- Skapa en BIM-modell i syfte att ge respondenterna ökad förståelse och anknytning till 

ämnet.  

- Genomföra och utvärdera en intervjuundersökning med formulerade frågeområden. 

 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

- Undersökningen sker på ett verkligt projekt i Hammarö, Rosenlund med Hammarö kommun som 

beställare. 

- Undersökningen avgränsas utifrån projektets erhållna underlags teknikområden samt till 

byggprocessens beställar- projekterings och produktionsskede.    

- Målgrupperna för intervjuerna kommer att bestå av nyckelpersoner som ingår i de avgränsade 

teknikområdena samt byggprocesskedena.  
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2  TEORI 

2.1  BYGGPROCESSEN 

Byggprocessen är ett begrepp som beskriver hela förloppet av hur uppförandet av en byggnad eller 

anläggning från början till slut går till och består av fem skeden: 

 Förstudie 

 Program 

 Projektering 

 Produktion 

 Förvaltning 

2.1.1  Förstudie 

En byggprocess startar med att ett behov om en ny-, om- eller tillbyggnad finns. Den som tar detta behov i 

anspråk och för egen räkning utför eller låter utföra detta genom exempelvis en byggentreprenör kallas för 

byggherre. En byggherre kan vara en privatperson, företag eller organisation och kan själv vara beställare 

eller överlåta detta till någon annan. Förstudiens syfte är att kartlägga förutsättningar för byggprojektet för 

att besluta om det är genomförbart. När byggherren har fattat sitt beslut påbörjas byggprojektet som ska 

leda till en färdig byggnad – ”produkt” – enligt byggherrens önskemål och krav. 

2.1.3  Program 

I detta skede kompletteras och fördjupas de analyser och undersökningar som gjordes i förstudien för att 

dels precisera byggherrens krav och dels att klargöra villkor för den kommande projekteringen. Resultatet 

av detta blir en sammanställning i dokumentform som kallas för byggnadsprogram.   

2.1.2  Projektering  

Här måste byggnadens tekniska och estetiska egenskaper bestämmas så som exempelvis storlek, in- och 

utvändig utformning, konstruktionslösning, uppvärmnings- och ventilationssystem, material, 

byggnadsdetaljer. Dessa egenskaper redovisas med hjälp av ritningar och beskrivningar av den blivande 

byggnaden i form av handlingar i tre steg. Där första steget är förslagshandlingar där olika alternativa 

utformningar vägs mot varandra för att sedan välja en lösning att gå vidare med. Andra steget är 

systemhandlingar där konstruktionslösningar väljs på så sätt att de uppfyller kraven i byggnadsprogrammet. 

Tredje steget är bygghandlingar som innefattar den sista detaljutformningen, vilket är det mest omfattande 

steget, innan det kan överlämnas till entreprenörerna.  

Detta skede i projektet kallas produktbestämning eller projektering som utförs av olika konsulter 

(Nordstrand 2008). De projektroller som ingår i projekteringsfasen är (Söderberg 2011): 

 Arkitekt 

 Konstruktör 

 Geotekniker 

 Installationskonsulter  

 El (stark- och svagström) 

 VVS (värme, ventilation, sanitet) 

 VA (vatten och avlopp) 

 Övriga 
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2.1.3  Produktion 

När projektörerna har genomfört projekteringen påbörjas produktframställning dvs. produktionsskedet eller 

helt enkelt byggandet. Detta utförs av de entreprenörer som byggherren väljer att anlita i form av en 

upphandling i lämplig entreprenadform (Nordstrand 2008). De projektroller som ingår i produktionsfasen 

är beroende på entreprenadform (Söderberg 2011): 

 Byggnadsentreprenör 

 Markentreprenör 

 VS-entreprenör (i regel lika med VA-entreprenörer också) 

 Ventilationsentreprenör 

 El-entreprenör 

 Specialentreprenör (golvbeläggning, målning, plåtarbeten, trädgårdsarbeten och så vidare) 

2.1.4  Förvaltning 

Byggprocessens sista skede är produktanvändning dvs. då brukarna börjar använda byggnaden. I detta 

skede krävs således förvaltningsåtgärder som drift och underhåll för att byggnaden ska hållas funktionell 

(Nordstrand 2008). 

 

Figur 2. Byggprocessen i stora drag innehållande förstudie, projektering, produktion och förvaltning (Nordstrand 2008). 

 

2.2  BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) 

Innebörden i Building information modeling eller byggnadsinformationsmodellering är svårt att med bara 

några få ord definiera dess innebörd då det representerar mer än endast en vanlig arbetsmetod för 

byggprojekt. En mer rättvis beskrivning av vad BIM står för skulle kunna vara en revolutionerande filosofi, 

arbetssätt samt verktyg som med sin effektivitet har kapacitet att rationalisera byggbranschen ur ett 

livscykelperspektiv.  

Byggherren 
beslutar om 

projektet

Produkt-
bestämning

Produkt-
framställning

Produkt-
användning
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Figur 3. Illustration av BIM ur ett livscykelperspektiv. 

2.2.1  Vad är BIM? 

En BIM-modell är en tredimensionell virtuell modell av verkligheten där det finns möjlighet att integrera 

all relevant information som berör hela projektets och byggnadens livscykel. Modellen byggs upp av 

interaktiva objekt som exempelvis en balk som känner av sitt sammanhang i förhållande till andra objekt 

och kan därmed upptäcka eventuella kollisioner. Det som skiljer en BIM-modell från en traditionell CAD-

modell är att i CAD-modellen är allt uppritat med linjer eller 3D-geometrier utan någon kännedom om dess 

sammanhang. 

Varje individuellt objekt har integrerad information vars innehåll kan uppdateras i realtid och kan delas in 

i tre delar: 

 Geometri – beskriver objektet i tre dimensioner (x-, y-, och z-led) 

 Egenskaper – beskriver objektets mått, yta, material, maxbelastning, hållfasthet och så vidare. 

 Status – beskriver vilket skede objektet befinner sig i projektet (exempelvis granskad, monterad 

eller beställd) 

Med dessa möjligheter för bättre samordning, ökad förståelse och högre delaktighet kan man spara både tid 

genom tidsstyrning som en fjärde dimension, pengar genom kostnadsstyrning som en femte dimension och 



UTVÄRDERING AV BIM SOM ARBETSMETOD I ANLÄGGNINGSBRANSCHEN 

 

KARLSTADS UNIVERSITET, Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, Examensarbete 2015  7 

material. Dessutom kan man se hur olika lösningar fungerar i verkligheten vilket underlättar beslutstagande 

redan tidigt i processen som i sin tur leder till mer produktiva och effektiva resultat (Granroth 2011). 

2.2.2  BIM för varje målgrupp 

Eftersom BIM omfattar hela byggprocessen, alltså ett byggprojekts hela livscykel så måste BIM-systemet 

kunna utnyttjas och användas av flera målgrupper med olika kompetenser. Dessa olika målgrupper och 

deras olika varierade nytta av BIM kan vara: 

 Beställare: Genom visualisering av både tänkta lösningar och som helhet av projektet kan 

beställaren momentant delta i beslutsfattande i tidiga skeden och få en större insikt i vad eventuella 

ändringar får för effekter. 

 Projektledning: BIM fungerar som ett styrverktyg mellan byggherrens representant och övriga 

parter som underlättar kommunikationen, samgransknings- och koordineringsmöjligheterna vilket 

ger en mer gynnsam insyn i projektet.  

 Arkitekt: Möjligheten att effektivt och enkelt ta fram presentationer, ritningar och visualiseringar i 

oändligt många vyer samt mängdförteckningar, ljus- och skuggstudier. 

 Installationskonsult: Med BIM och dess samordnade egenskaper får installationskonsulterna ett 

brett användningsområde genom visualiseringsmöjligheter och kopplingar till beräknings-, analys- 

och simuleringsprogram. Andra positiva aspekter är kollisionskontroller och integrerade 

mängförteckningar.  

 Konstruktör: Genom BIM effektiviseras och samordnas konstruktörens arbete genom integrerade 

ritningsproduktioner, tillverkningsritningar, CNC-filer, mängdförteckningar, koordineringar, 

provmontager och kopplingar till beräkningsprogram.  

 Entreprenör: Helhetsbilden av projektets framskridande i tid och kostnad under byggets gång 

underlättas med hjälp av BIM genom möjligheten till simuleringar, visualiseringar, kopplingar till 

andra program såsom tids- och kostnadsstyrning. 

 Leverantör: Genom tillverkningsritningar och CNC-filer från BIM-modellen kan prefabricerande 

företag involveras i arbetsgången.  

 Förvaltning: Genom den strukturerade informationshanteringen i BIM kan information 

återanvändas i förvaltningsskedet. Genom detta finns underlag för direkta hyresgästanpassningar 

vid eventuella reparationer och ombyggnationer. Drift- och underhållsinformation kan även hämtas 

ur modellen.  
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Tabell 1. Nytta med BIM för var målgrupp (Granroth 2011). 

Målgrupp Nytta 

Beställare - Tidigt involverad 

- Förståelse för tänkta lösningar och ändringars effekt på helhet 

- Följa arbetsgången momentant 

- Beslutsunderlag 

- Trovärdiga ekonomiska kalkyler 

- Möjliggör forcerad byggprocess (fast-track) 

- Mindre fel i byggandeprocessen 

- Ökad kvalitet genom hela byggprocessen 

- Säkrare avkastning 

Projektledning - Hjälpmedel för kommunikation 

- Styrverktyg för resurser, 4D och 5D 

- Ger insyn och förståelse för varje målgrupps arbete 

- Samgransknings-, samordnings- och koordineringsmöjligheter 

- LCC-beräkningar 

Arkitekt - Visualiseringar 

- Presentationer 

- Mängdförteckning 

- Ljus- och skuggstudier 

- Ritningsframställningar 

- Förståelse för schakt och tekniska utrymmen tidigt 

- Bättre samarbete med konsulter 

Konstruktör - Tillverkningsritningar, CNC-filer och prefabricering 

- Mängdförteckning 

- Koordinering 

- Provmontage 

- Kopplingar till beräkningsprogram 

- Bättre samarbete med andra konsulter 

- Samgransknings-, samordnings- och koordineringsmöjligheter 

Installationskonsult - Tidigt involverad 

- Förståelse för andras arbete och ändringar 

- Visualiseringar 

- Kopplingar till beräknings-, analys- och simuleringsprogram 

- Kollisionskontroll 

- Mängdförteckning 

- Bättre samarbete med andra konsulter 

- Samgransknings-, samordnings- och koordineringsmöjligheter 
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Målgrupp Nytta 

Entreprenör - Simuleringar 

- Visualiseringar 

- Tidsplanering och kontroll 

- Kostnadsplanering och kontroll 

- Mängdförteckning 

- Inköpsplanering 

- Logistik 

- Industrialiserat byggande 

- Färre fel 

Leverantör - Involveras i projekteringsarbetet 

- Prefabricering, tillverkningsritningar och CNC-filer 

- Mängdförteckning 

Förvaltning - Tidigt involverad 

- Förståelse för tänkta lösningar och ändringars effekt på helhet 

- Återanvända skapad information 

- Hyresgästanpassningar 

- Drift- och underhållsinformation 

- Lägre driftkostnader 

Hyresgäst - Bättre inomhusklimat 

- Lägre driftkostnad 

- Överensstämmelse med krav 

- Visualiseringar 

 

2.2.3  Fördelar med BIM 

Genom att data koordineras och med hjälp av interoperabilitet, alltså förmågan för olika system att 

kommunicera med varandra, kan BIM betraktas som en lösning för en kompetent och kostnadseffektiv 

byggprocess. Användningen av BIM innebär att ett byggarbetes information samlas in och därmed kan 

varje skede i byggprocessen stämmas av mot uppsatta delmål.   

Fördelar med BIM: 

 Visualisering via virtuell miljö 

 Kompletterande projektstyrningsverktyg, kollisionskontroll och samordning 

 Förbättrade möjligheter att söka information 

 Visualisering av tidsplan, montageordning, mängdavtagningar och kostnadsestimering 

 Simuleringar 

 Produktionsstyrning 

 Förvaltningsinformation 

Resultaten av fördelarna: 

 Bättre förståelse för koncept och färdig byggnad 

 Bättre samordning och mindre fel i både projekterings- och produktionsskedet 
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 Minskad tidsåtgång i produktionsskedet 

 Bättre estimering av både kostnad, tid och material 

 Högre produktivitet och kvalitet 

Genom ett byggprojekts livscykel förekommer informationsförluster mellan målgrupperna, oavsett 

arbetsmetod. Detta beror på den mänskliga faktorn och kan exempelvis vara entreprenadtvister, svag 

arbetsledarinsats, okunskap, medvetna fördröjningar och så vidare. Dessa faktorer är ingenting BIM 

påverkar, utan dess avsikt är att minimera informationsglappen genom att modellen ständigt uppdateras i 

realtid och på så sätt bildar ett oavbrutet informationsflöde mellan alla parter i projektet. Detta innebär att 

antalet kommunikationssteg reduceras och därigenom försvinner behovet av att skicka och översätta 

information vilket i sin tur leder till en reducerad tid samt kostnad medan kvaliteten samt tillförlitligheten 

ökar, figur 4 (Granroth 2011).  

 

Figur 4. Linjediagram över insats/information/arbetsflöde i y-led och byggprocessens olika skeden i x-led. Δ: Arbetsflöde, 

objektsorienterad. B: BIM-projekt med minimerade dataförluster och maximerade informationsvärden. Σ: BIM-projekt med 

minimerade informationsförluster i byggprocessen. Г: Traditionellt projekt med kontinuerlig dataförlust och minskade 

informationsvärden. Ω: Traditionellt projekt eller ofullständig BIM-modell med kontinuerliga informationsförluster i 

byggprocessen. 1: Eliminering av informationsglapp (Granroth 2011). 

2.2.4  Vianova Novapoint 

NovapointDCM är den första programvaran på marknaden med verktyg och teknik som möjliggör verklig 

BIM för infrastruktur. Vianova som är utvecklare av NovapointDCM beskriver det själva som att det nya 

process- och modellorienterade arbetssättet kommer medföra samma genomgripande förändring i 

anläggningsbranschen som BIM (Building Information Modeling) har gjort i byggbranschen.  

 NovapointDCM är baserat på en informationsmodell där infrastrukturinformation flyter mellan alla 

faser: Projektering, Byggande och Förvaltning. 
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 NovapointDCM är ett öppet system, skräddarsytt för framtiden och skapat i enlighet med 

internationella standarder enligt ISO TC 211 (GML). 

 Datan från NovapointDCM kan användas av andra system som bygger på GML. 

 Andra leverantörer kan programmera mot modellen i NovapointDCM via samma 

applikationsgränssnitt (API) som Vianova Systems själva använder. 

 NovapointDCM är anpassat för molntjänster (Vianova 2015). 

 

2.3  PRESENTATIONSTEKNIK 

2.3.1  Traditionellt projektunderlag 

Den traditionella arbetsmetoden att styra och planera byggprocessen består av flera olika externa underlag 

som tillsammans bildar en samordnad informationsbank avsedd för det specifika projektet. Dessa underlag 

består av bl.a. tvådimensionella pappersritningar, skisser, olika typer av Gantt-scheman och prognoser m.m. 

Efter avslutad projektering fortsätter ofta projekteringsprocessen parallellt med planerings- och 

produktionsprocessen vilket ställer höga krav på att underlagen ska vara tydliga och koordinerade 

(Jongeling 2008).  

 

Figur 5. Illustration av olika traditionella underlag från olika målgrupper som kan ingå i ett byggprojekt. Dessa är separata 

och icke interaktiva (Granroth 2011).  

En central del i ett projekt är att säkerställa att en gemensam och samordnad bild över det planerade 

slutresultatet finns tillgänglig för samtliga berörda målgrupper. För den traditionella presentationen av 

projektet sker detta med tvådimensionella pappersritningar och beskrivningar i text som hjälpmedel vid 

kommunikation under beslutsprocesserna.  
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Figur 6. 2D-CAD-projekterade projektunderlag. Detta är plankarta med bestämmelser över planförslaget för det aktuella 

projektet i Hammarö, Rosenlund (Hammarö kommun 2015). 

De inblandade aktörerna måste själva tolka denna information för att kunna skapa en egen individuell 

helhetsuppfattning av projektet vilket kan resultera i missförstånd i kommunikationen. En annan nackdel 

kan vara att vissa aktörer inte fullt ut kan delta i beslutsprocessen genom exempelvis det begränsade antalet 

aktörer som kan tolka linjer och symboler samt att det tar tid att tolka och förstå den stora mängden 

information dessa underlag innehåller. Detta kan även göra det svårt att dela och distribuera information 

mellan projektskeden och målgrupper (Jongeling 2008). 

2.3.2  Tredimensionell visualisering 

På senare år har det blivit allt vanligare med tredimensionella bilder och visualiseringar som alltså är baserat 

på de traditionella underlagen. Dessa tas oftast fram separat i projekteringsprocessen vid ett tidigt skede 

vilket har visat sig vara till stor nytta för en helhetsuppfattning. Det som gör detta ineffektivt som 

arbetsmetod är att, eftersom visualiseringarna tas fram som externa hjälpmedel prioriteras och uppdateras 

dessa oftast ett steg efter i projekteringsprocessen och gör dem inte längre lika aktuella. Det skulle ta för 

mycket tid och resurser att visualisera all information från alla målgrupper till 3D-visualiseringen vilket 

gör den inkomplett eftersom dess egentliga syfte är enbart att utifrån ett visualiseringsperspektiv endast 

illustrera den synliga informationen och ge en helhetsbild över den planerade samt färdiga produkten till 

skillnad från en BIM-modell vars syfte är att kunna användas som ett fullständigt projektunderlag genom 

hela byggprocessen. (Jongeling 2008).     

2.3.3  BIM-visualisering 

Med BIM som arbetsmetod erhålls 3D-visualiseringar direkt, integrerat i systemet. Dessutom finns 

inbyggda möjligheter direkt i systemet att förfina och presentera visualiseringen exempelvis med hjälp av 

texturer, ljussättning, vypunkter m.m. Visualiseringen är alltså, till skillnad från traditionell 2D-CAD-

projektering där visualiseringen tas fram externt, en biprodukt av att arbeta i BIM. Är projektet i behov av 

en detaljerad fotorealistisk visualisering sparas det tid och pengar då de flesta geometrier kan erhållas från 

BIM-modellen (Jongeling 2008). 
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Figur 7. Illustration av samordningen för olika projektunderlag från olika målgrupper i ett BIM-system. Dessa är separata 

men blir genom BIM interaktiva och formar ett slutet system där all information är samlad på ett ställe (Granroth 2011). 

Eftersom det är viktigt med informationsöverföring och förståelse mellan målgrupperna i projektet, då även 

en liten förändring måste uppmärksammas och alla ansvariga informeras, utformas BIM-modellen till olika 

gestaltningsalternativ för respektive målgrupp. Med detta som alternativ ska projekterarna kunna 

detaljprojektera i sina valda gestaltningsalternativ utan att riskera någon omprojektering (Granroth 2011).  

 

Figur 8. Exempel på hur olika gestaltningsalternativ kan se ut av samma BIM-modell (Granroth 2011). 

Arkitekt 

Den objektbaserade arkitektmodellen kan användas till att tidigt i projekteringen ta fram kalkyler och 

simuleringar. De slutliga rumsmodellerna resulterar även i en mer uppdaterad och detaljerad utveckling 

av bl.a. stomme och andra installationssystem (Granroth 2011). 

Geotekniker 

Den objektbaserade landskapsmodellen kan användas till att redovisa skillnad mellan mark, 

grundläggning och finplanering samt dess påverkan på andra inblandade konsulters arbeten i projektet. 

Landskapsmodellen ska gå att integrera i den gemensamma visualiseringsmodellen (Granroth 2011). 

Konstruktör 

Den objektbaserade konstruktörsmodellen kan användas till att redovisa tillhörande 

konstruktionshandlingar och att stomval har rätt dimensioner samt dess inverkan på andra konsulters 

arbete. Konstruktörsmodellen ska gå att integrera i den gemensamma visualiseringsmodellen (Granroth 

2011). 
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Prefab-konstruktör 

Den objektbaserade Prefab-konstruktörsmodellen kan användas till att antingen redovisa en konstruktion 

med tillverkningshandlingar och produktionsberedning utvecklad av Prefab-konstruktören eller en 

stommodell skapad av tillverkaren. Det är särskilt betydande att Prefab-konstruktören kontrollerar att 

olika målgrupper kan samexistera i den färdiga produkten utan några kollisioner (Granroth 2011). 

VVS-konsult 

Den objektbaserade VVS-modellen kan användas till att redovisa installationsbehovet av utrymme för 

schakten, tekniska utrymmen samt ovan undertak så att utrymmesbehovet och dess inverkan på övriga 

konsulter kan utvärderas. VVS-modellen ska gå att integrera i den gemensamma visualiseringsmodellen 

(Granroth 2011).  

El-konsult 

Den objektbaserade el-modellen kan användas till att redovisa behovet av utrymme av el, tele och data 

som påverkar utrymmesbehovet samt dess inverkan på andra konsulters arbete. El-modellen ska gå att 

integrera i den gemensamma visualiseringsmodellen (Granroth 2011). 

 

2.4  KOMMUNIKATION 

Kommunikation är processen för att överföra information från en sändare till en mottagare. Informationen 

är alltså innehållet och kommunikation avser processen. Det är i kommunikationen som mottagaren 

uppfattar budskapet på det sätt som avses. Det är lika viktigt att ansvar tas för det som ska kommuniceras, 

oavsett om man är beställare, styrgrupp, projektledare eller projektmedlem. Sändarens ansvar är att se till 

att kommunikationen når fram till mottagaren och att denne lyckas med sin uppgift att förstå informationen, 

så att inget felaktigt inträffar och missuppfattningar som kan leda till att större konsekvenser uppstår. 

Både innehåll och språk behöver anpassas till den målgrupp som informationen kommuniceras till. 

Dessutom behöver hänsyn tas till den situation som målgruppen befinner sig i när informationen ges. I 

vilken form kommunikationen ska presenteras, exempelvis genom möte eller via intranät, behöver också 

tydliggöras innan genomförandet av den planerade kommunikationsinsatsen. Detta anpassas till vad som 

passar bäst för det syfte som kommunikationen avser och den aktuella målgruppen (Kamél 2014).  

   

2.5  INSAMLING OCH SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATION 

Insamling och sammanställning av uppgifter finns utarbetat i en sju-stegsmodell. Genom denna erhålls en 

given arbetsgång för utredningsarbetet som gynnar avgränsning, målinriktning, tillförlitlighet och 

effektivitet. 
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Figur 9. Illustration över sju-stegsmodell för utredningar. Klamrarna visar sambandet mellan de olika stegen. Steg 1 följs 

upp i steg 7, steg 2 följs upp i steg 6 och så vidare. Modellen är utarbetad inom Kylén Utbildning (Kylén 1994). 

Det finns fyra tillvägagångssätt för att samla in uppgifter och information vid en utredning. Dessa är: 

 Intervju 

- Detta innebär att en eller flera personer frågar en person eller grupp. Intervjuaren har under 

intervjun med en intervjuguide innehållandes frågeområden som ska bearbetas. Den 

intervjuade svarar fritt på intervjuarens frågor som följs upp med kompletteringsfrågor till 

det mål som är uppsatt.  

 Enkät 

- Detta är en skriftlig förfrågan som i regel består av en enkät innehållande frågor. Denna 

skickas ut till flera mottagare och kan besvaras enskilt eller i grupp.  

 Observation 

- Detta är den mest grundläggande metoden. Det är endast med denna metod som det går att 

beskriva allt som händer. En observation innebär att man uppfattar vad som händer just nu 

och därefter registrerar detta. 

 Läsning 

- Detta innebär att man läser skriven information, oftast digitalt eller på papper. Detta kan 

vara rapporter, protokoll, dagböcker, artiklar, PM samt facklitteratur. Liknande vid en 

intervju bör en frågelista eller läsguide finnas i förväg. 

Vid sammanställning av insamlat material ska uppgifterna ställas samman så att det går att analysera och 

tolka innehållet. Det finns numeriskt och verbalt material. Det numeriska underlaget består av siffror från 

exempelvis svar för olika alternativ i enkäter samt kodningar av öppna svar där man räknar antal svar av 

olika slag. Ur observationer blir det stycken, tidsåtgång, temperaturer och så vidare. Det verbala underlaget 

består av ord som samlas in genom intervjuer, öppna frågor i enkäter, beskrivningar från observationer och 

från läst text. 

För att behålla så mycket som möjligt av de enskilda svarens nyanser och ändå skapa ett helhetsperspektiv 

gäller det således att ha en strukturerad metod att bearbeta underlaget efter. Detta kan vara genom 

exempelvis matriser, kodning, gruppering, sammanfattningar, flöden samt skaltyper och matematisk 

bearbetning (Kylén 1994). 
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3  METOD 

3.1  LITTERATURSTUDIE 

För att skapa en bakgrund till problemformuleringen och för att implementera denna i ett realistiskt 

perspektiv krävs både förståelse samt väsentlig information för de olika delar som studien berör. Detta görs 

först genom informationssökning av studiens huvudämne, dvs. BIM för att förstå hur det fungerar i både 

teorin och praktiken samt vilken utsträckning arbetsmetoden används av branschen i dagsläget. Genom 

detta erhålls en tydlig bild av vad BIM är och står för samt dess involverande beståndsdelar. Dessa 

beståndsdelar definieras som; byggprocess, presentationsteknik och kommunikation. För att genomföra 

idén behövs även kunskap om insamling och sammanställning av information via intervjuteknik med 

resultattolkning. 

Facklitteratur tas fram för BIM samt för dess definierade beståndsdelar. För rapporter och artiklar används 

Karlstads universitets databas OneSearch på kau.se. Böcker som används lånas på Karlstads universitets 

bibliotek. 

Övriga sökord som används är; projektroller, traditionellt projektunderlag, 3D-visualisering. 

 

3.2  MÖTESOBSERVATION OCH PROJEKTUNDERLAG 

För att implementera erhållen information, kunskap och idé från litteraturstudien samordnas tillsammans 

med målgruppen projektering mötesobservationer. Under mötet presenteras det traditionella 

projektunderlaget för Rosenlund. Utifrån underlaget samt handledning fastställs tydliga riktlinjer av vad 

som krävs för att lösa problemformuleringen. 

 

3.3  PLATSBESÖK 

För ytterligare uppfattning och förståelse för studien genomförs platsbesök, för det verkliga projektet som 

ska BIM-projekteras, i Hammarö, Rosenlund. Information dokumenteras i form av foton. 

 

3.4  MODELLERING  

Med erhållen data för projekt Rosenlund, i form av dels traditionella handlingar och dels icke interaktiva 

BIM-kompatibla CAD-objekt, som utgångsmaterial inleds modelleringen. De traditionella handlingarna är 

således projekterade som färdiga bygghandlingar. CAD-objekten som erhålls i .DWG-format och som 

BIM-modellen byggs upp ifrån är: 

 Markmodell som skapar lättöverskådliga beräkningsunderlag för de övriga objekt och aktiviteter. 

Denna fungerar som en utgångspunkt och skapar en plannivå i det oändliga rummet som de övriga 

objekten kan förhålla sig till. Markmodellen är således uppbyggd av en triangelmodell som skapar 

trianglar och höjdkurvor av uppmätt laserdata. 

 Vägmodeller som illustrerar de projekterade vägarna med korrekta data, geometrier och 

koordinater. 
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 Dikesmodeller som illustrerar de projekterade dikena med korrekta data, geometrier och 

koordinater. 

 Bullerskyddsmodell som illustrerar det projekterade bullerskyddet med korrekt data, geometri och 

koordinater.  

CAD-objekten importeras till den BIM-anpassade programvaran Vianova NovapointDCM 19.10 som kan 

hantera de flesta filformat från andra programvaror i form av exempelvis .DWG- och .IFC-format. Då 

Novapoint fungerar som en BIM-samordningsklient används Autodesk AutoCAD 20.0 2015 som 

projekteringsprogram. I AutoCAD läses olika planmodeller med olika sorters utformande in, exempelvis 

en för gatubelysning eller en för vägräcken. Denna planmodell fungerar enbart som ett underlager för att 

veta vart utplacering av punkter samt linjer ska ske i geometri. Dessa punkter och linjer importeras sedan 

efter de utsatta koordinaterna.  

I modellen struktureras olika gestaltningsalternativ anpassade för de teknikområden som ingår inom 

projektets avgränsningar, alltså väg, VA, geo och trafik. Gestaltningsalternativ över befintligt område, 

projekterat och färdig produkt struktureras även upp. De olika teknikområdenas gestaltningsalternativ 

innehåller endast, för det aktuella teknikområdet, relevanta objekt och information medan de resterande 

gestaltningsalternativen mestadels visualiserar området med, för det som ska illustreras, aktuella objekt.  

     

3.5  INTERVJUSTUDIE 

Intervjustudien är kvalitativ vilket innebär att den omfattar ett mindre antal personer, i detta fall intervjuas 

tolv personer, för att undersöka deras erfarenheter och tankar lite djupare och få fram deras upplevelser. I 

en kvalitativ intervjustudie utgår man från att verkligheten uppfattas på olika sätt och därför kan inte frågor 

som ger en absolut och objektiv sanning formuleras (Malterud 2009).  

En intervjuguide utformas innehållande tre delar; Erfarenheter och nuvarande arbetsmetod, Utvärdering 

av BIM-modell och Utvärdering av BIM som arbetsmetod, där varje del innehåller fem frågor. 

Intervjuguiden finns bifogad som bilaga 1. 

Intervjuguiden ligger som grund för samtliga intervjuer. Intervjuerna är semistrukturerade vilket innebär 

att man utgår från frågeområden istället för exakta, detaljerade frågor. Denna typ av intervjuer används ofta 

vid kvalitativa intervjustudier (Halkier 2010).  

De personer som definierats som målgrupper vilka ingår i utredningen är: 

 Projekteringssidan 

- Geotekniker (två personer – två intervjuer, EQC Karlstad) 

- Vägprojektör (två personer – två intervjuer, EQC Karlstad) 

- VA-projektör (två personer – två intervjuer, EQC Karlstad) 

- Trafikingenjör (en person – en intervju, EQC Karlstad) 

 Produktionssidan 

- Vägentreprenör (en person – en intervju, Skanska)  

- VA-entreprenör (en person – en intervju, Skanska) 

- Trafikentreprenör (en person – en intervju, Provia)  
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 Beställarsidan 

- Beställare (en person – en intervju, Hammarö Kommun) 

- Byggledare (en person – en intervju, EQC Management) 

Dessa målgrupper kontaktas och en tid för intervjun planeras in. 

Strukturen för intervjun ser ut enligt följande:  

 Det inleds med en kort informationsfilm från Trafikverket som sammanfattar funktionerna och 

möjligheterna för BIM i anläggningsbranschen (Trafikverket 2013).  

 Vid nästa steg av intervjun bearbetas första delen av intervjuguiden, Erfarenheter och nuvarande 

arbetsmetod, där svaren noteras via diktafon.  

 Vid nästa steg demonstreras den skapade BIM-modellen med en utförlig genomgång av funktioner 

och gestaltningsalternativ.  

 Vid det sista steget bearbetas de två resterande delarna av, Utvärdering av BIM-modell och 

Utvärdering av BIM som arbetsmetod, som också noteras via diktafon. Mötet avslutas med övriga 

frågor.  

 

Figur 10. Illustration över målgruppernas förhållande till studiens undersökning.  

 

3.6  SAMMANSTÄLLNING AV INFORMATION 

Det noterade materialet från intervjuerna transkriberas från ljudfiler till textformat. Den valda metoden för 

att bearbeta och sammanställa erhållen verbal information från intervjuerna utförs genom tematisk analys. 

Genom denna metod identifieras olika återkommande tankar och påståenden som sammanställs till 

nyckelord från respektive intervjudels svar. Den här varianten av tematisk analys har alltså förbestämda 
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teman, dvs. Erfarenheter och nuvarande arbetsmetod, Utvärdering av BIM-modell och Utvärdering av 

BIM som arbetsmetod, där respektive nyckelord sorteras in och bearbetas (Hayes 2000). 

 

3.7  METODVAL 

Valet av programvara för att utforma BIM-modellen över det verkliga anläggningsprojektet som underlaget 

baserar sig på, kräver att programmet är anpassat för anläggningsprojekt och att det är BIM-kompatibelt. 

Novapoint 19 är det första verktyget på marknaden som möjliggör äkta BIM för infrastruktur och ansågs 

därför som bäst lämpad för detta projekt. Programmet möjliggjorde även struktureringen av 

gestaltningsalternativ och klarade av att läsa andra relevanta CAD-filtyper som krävdes för att skapa 

projektets BIM-modell med dess önskade funktioner och egenskaper.  

För att kunna utvärdera BIM som arbetsmetod i anläggningsbranschen på ett så omfattande och realistiskt 

sätt som möjligt valdes den kvalitativa intervjustudien. De intervjuade målgrupperna är således 

nyckelpersoner i utredningen och valdes därför med noggrannhet i avseende att få med hela byggprocessens 

aktörer utifrån de avgränsningar som gjorts. Alla målgrupper är dessutom relevanta för utredningen i det 

avseendet att BIM sannolikt så småningom kommer ersätta deras nuvarande arbetsmetod. Vidare har även 

vissa i projekterings- och beställargruppen verklig anknytning till det aktuella projektet, Rosenlund. Då 

BIM är ett verktyg grundat helt och hållet i ett digitalt sätt att arbeta och samordna jämfört med 

målgruppernas nuvarande arbetsmetoder så finns det ytterligare en aspekt att ta hänsyn till i 

undersökningen, dvs. generationer. De äldre generationerna har inte växt upp med datorer på samma sätt 

som de yngre generationerna och har därför inte samma förutsättningar.  Detta utreds för att se om det finns 

någon tydlig trend för de olika åsikterna angående BIM mellan generationerna. Vägprojektör, VA-projektör 

och geotekniker undersöks därför med två intervjuade för respektive yrkeskategori, där en generations- och 

erfarenhetsdifferens finns mellan dem. 

Utredningens intervjudelar och modell får tillsammans fram en kontext och realistisk uppfattning för vad 

nyckelpersonerna tänker och tycker i relation till sina egna arbetsuppgifter. Den tematiska analysen valdes 

som metod för att bearbeta och sammanställa materialet eftersom det är ett effektivt sätt att identifiera, 

analysera och studera återkommande mönster i materialet. Utifrån denna erhålls nyckelord insorterat i de 

teman som fastställs där de bidrar till en pålitlig gemensam resultattolkning.  

Intervjuguidens tre delar och förutbestämda teman definierades utifrån respektive dels förväntade resultat. 

Den första delen, Erfarenheter och nuvarande arbetsmetod, innehåller frågor som berör den intervjuades 

nuvarande arbetsmetoder och erfarenheter. Den här delens frågor lyfter vid bearbetning fram de brister som 

finns i nuvarande arbetsmetoder. Delen ger också direkt indata över målgruppernas relevanta erfarenheter. 

Frågorna under andra delen, Utvärdering av BIM-modell, är formulerade för att utvärdera studiens skapade 

BIM-modell. Eftersom BIM-modellen demonstreras grundligt innan denna del får de intervjuade en, till 

respektive målgrupp, anpassad och realistisk uppfattning för hur det kan se ut att arbeta i BIM på riktigt. 

Frågorna ger därför pålitliga åsikter och tankar för hur de intervjuade upplever modellen i olika aspekter, 

om den skulle gynna deras arbete och vad de eventuellt saknar i den för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Tredje och sista delen, Utvärdering av BIM som arbetsmetod, frågar målgrupperna om deras generella 

åsikter och tankar över implementeringen av BIM i branschen. Frågorna ger svar på vad etablerade 

tjänstemän genom hela kedjan av byggprocessen, med direkt koppling till BIM-implementeringen, tycker 

det finns för styrkor och svagheter med metoden, vilka möjligheter och hot de upplever samt vad de tror 
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krävs av branschen för att övergå till BIM. Dessa frågor ger en heltäckande bild över hinder och åtgärder 

som branschen behöver angripa för att helt och hållet kunna övergå till BIM som arbetsmetod.  

3.7.1  Arbetsprocess 

Studien utförs på uppdrag av EQC Karlstad AB, som även tillhandahåller respektive nyckelperson i 

målgruppen projektering samt arbetsstation med projektunderlag. Genom EQC ansluts projektets 

beställare, Hammarö kommun, som tillhandahåller nyckelpersoner och ytterligare projektunderlag som är 

anknutet till det verkliga projektet. Skanska är delaktiga från studiens tidiga skede men är till skillnad från 

EQC och Hammarö kommun inte anknutna till det verkliga projektet. Idén grundar sig på intresse från både 

EQC och Skanska, men utförs alltså på EQC medan Skanska står för studiens resterande nyckelpersoner 

som ingår i målgruppen produktion. Utifrån dessa förutsättningar utförs arbetet med modellering, avsnitt 

3.4 och intervjustudie, avsnitt 3.5. Utifrån sammanställt resultat, avsnitt 3.6 formuleras slutsats och därefter 

analyseras studien.  

 

 

Figur 11. Illustration som visar arbetsflödet för studien och dess genomförandemetod.   

3.7.2  Studieform 

Studien genomförs som en fallstudie med kvalitativ intervju som teknik för datainsamling. En fallstudie 

redogör ett specifikt fenomen eller objekt med ett specifikt syfte, där slutsatserna inte behöver vara 

generaliserbara till andra fall. I denna studie uppnås en generaliserbarhet då möjlighet ges att utifrån ett 

stort urval kunna dra slutsatser om det sammanhang urvalet ingår i. Upplägget för en fallstudie är 

anpassningsbart där ändringar av frågeställningar och inriktningar under studiens gång är möjligt. Data som 

insamlas är oftast i kvalitativ form där intervjuer av personer med olika yttre faktorer som exempelvis ålder, 

befattning eller arbetsbakgrund. Detta för att få en rättvis spridning av exempelvis åsikter eller iakttagelser 

kring det studerade fenomenet eller objektet (Höst et al. 2006).  
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4  RESULTAT 

4.1  BIM-MODELL 

Studiens skapade BIM-modell presenteras i sju olika gestaltningsalternativ. Den kompletta modellen med 

samtliga ingående underlag är således gestaltningsalternativet Kollisionskontroll. Utifrån denna utgrenar 

sig resterande gestaltningsalternativ där endast, för den aktuella vyn, relevanta underlag och objekt finns 

med. Resultatet redovisas genom att syfte, funktioner och illustrationer redogörs för samtliga 

gestaltningsalternativ, som alltså är Befintligt område, Geoteknik, VA, Väg, Trafik, Kollisionskontroll och 

Slutprodukt. Inledningsvis redogörs allmänna funktioner och egenskaper för modellen. 

4.1.1  Funktioner och egenskaper 

Modellen erbjuder tjänster som på ett övergripande plan definierar och sammanfattar BIM som 

arbetsmetod. Utöver att hela projektet och dess ingående indata simuleras i 3D så är simulering i 4D och 

5D tillgängligt. Med dessa egenskaper ser alla inblandade aktörer hur projektet fortlöper i förhållande till 

tid och kostnad där syftet är att skapa en obruten informationskedja mellan dem genom hela projektets 

livscykel. Modellen innehåller underlag såsom planbeskrivning, plankarta och behovsbedömning med 

mera, men eftersom Novapoint är kompatibelt med de flesta relevanta filtyper så finns möjligheten för 

modellens användare att lägga till all den information och indata som behövs för det aktuella teknikområdet. 

Detta är alltså simulering i nD då all information som behövs ur ett livscykelperspektiv, kopplade till 

specifika objekt i modellen, kan läggas in. Informationen kan exempelvis vara datablad, 

leverantörsinformation, avtal, foton, kompetenskrav och så vidare.  

En annan funktion är att modellen kan förmedlas via webbläsare. Modellen kan alltså exporteras till ett 

paket som kan sändas till vem som helst tillsammans med ett gratis läsningsprogram, alternativt läsa 

modellen genom att använda ActiveX för Internet Explorer. Modellen är även kompatibel för läsplattor där 

projektområdet kan simuleras direkt på den verkliga platsen. Det finns även möjlighet att analysera 

miljöpåverkningar i modellen. 

Eftersom projektering av husen som ska byggas inom projektområdet inte har inletts så är exempel för 

projekterade hus importerade i .IFC-format till modellen. Här har antalet, utplaceringen och 

gestaltningsformen bestämts utifrån en illustrationsbild, figur 1, över det färdiga projektet samt projektets 

plankarta, figur 6. För att illustrera ytterligare funktioner för samordning mellan olika aktörer i projektet så 

innehåller dessa exempel bygghandlingar.   

 

Figur 12. Illustration över modellen i planvy. 
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4.1.2  Befintligt område 

Denna vy illustrerar allt befintligt där endast underlag och objekt som beskriver hur området ser ut innan 

påbörjad projektering finns med. Ingående objekt med dess tillhörande information är exempelvis befintliga 

hus, vägar, VA och trafikdata. Det befintliga områdets terrängförhållanden och markstruktur redogörs för 

genom ortofoto och inmätt laserdata. Fotografier från platsbesöket över relevanta befintliga föremål och 

terräng som främst berör samtliga teknikområden inom målgruppen projektering finns dessutom tillgängligt 

i detta gestaltningsalternativ. 

 

Figur 13. Illustration över gestaltningsalternativet Befintligt område.  

 

Figur 14. Befintliga hus och vägar ritade utifrån ortofotot.   
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4.1.3  Geoteknik 

Gestaltningsalternativet Geoteknik innehåller allt arbetsunderlag som berör geoteknikerna som har erhållits 

för det aktuella projektet. I denna vy redogörs för markstrukturens höjdskillnader genom den inmätta 

laserdatan. Projekterade vägar, diken, fördröjningsmagasin och bullervall illustreras endast genom 

utskärningar i markmodellen. Förutom dessa finns endast befintliga föremål med. Borrhål för att ta fram 

jordlager för den specifika punkten är inlagda som objekt. Dessa innehåller måttsatta sektioner och 

placering i plan. 

 

Figur 15. Illustration över gestaltningsalternativet Geoteknik. 

 

Figur 16. Borrhål som objekt. 
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4.1.4  VA – vatten och avlopp 

Detta gestaltningsalternativ innehåller arbetsunderlag som angår VA-aktörerna. De arbetsgränser som 

aktörerna ska förhålla sig inom illustreras genom objekt i staketform. Befintliga hus, VA och vägar samt 

projekterade hus, bullervall och diken finns med som objekt i denna vy.  

Projekterade VA-ledningar, ledningsgravar, brunnar och fördröjningsmagasin illustreras som objekt. Till 

dessa ingår all relevant information baserat på de traditionella VA-underlagen som erhållits till det aktuella 

projektet. Sektioner för VA-ledningar i dess ledningsgravar med bl.a. måttsatta ledningsplaceringar, 

diametrar, tjocklekar och materialtyper finns alltså tillgängligt i denna vy. 

 

Figur 17. Illustration över gestaltningsalternativet VA. 

 

Figur 18. Projekterade ledningsgravar, VA-ledningar och brunnar. 
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4.1.5  Väg 

Detta gestaltningsalternativ innehåller arbetsunderlag som angår vägaktörerna där alla projekterade vägar, 

diken, gatubelysning och bullervall visualiseras som objekt. Projekterade och befintliga hus tillsammans 

med arbetsgränserna finns även med i denna vy.  

Vägmodellerna innehåller all den information som används vid traditionell projektering, alltså all teknisk 

indata. I denna vy finns sektioner, planer och mängdförteckningar tillgängligt för vägarna, dikena, 

gatubelysningen och bullervallen.  

 

Figur 19. Illustration över gestaltningsalternativet Väg. 

 

Figur 20. Vägmodeller med dess väglängder. 
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4.1.6  Trafikutredning 

Detta gestaltningsalternativ innehåller arbetsunderlag som angår trafikaktörerna. I denna vy prioriteras 

visualiseringen utav projekterad trafikdata, främst skyltarnas sort och dess bärande konstruktion samt 

placering utifrån erhållet trafikutredningsunderlag för projektet. Trafikverkets WMS-tjänst som innehåller 

befintlig trafikdata finns även i denna vy.  

 

Figur 21. Illustration över gestaltningsalternativet Trafikutredning. 

 

Figur 22. Skyltar som objekt samt Trafikverkets trafikdata som illustrerar befintlig väg. 
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4.1.7  Kollisionskontroll 

Eftersom Novapoint erbjuder en tjänst där modellerna molnbaseras så har projektets alla inblandade aktörer 

tillgång till denna vy. Gestaltningsalternativet Kollisionskontroll samordnar alltså alla objekt och 

tillhandahållet underlag där ändringar uppdateras i realtid. Denna vy ska öka samförståelsen, delaktigheten 

och kommunikationen samt tillhandahålla ett helhetsperspektiv för alla i projektet. Här ska riskfyllda 

kollisioner mellan olika teknikområden kunna upptäckas i tidigt skede av projektet. Det är denna vy som 

är utgångspunkten för all kommunikation mellan projektets samtligt inblandade aktörer.  

 

Figur 23. Illustration över gestaltningsalternativet Kollisionskontroll. 

 

Figur 24. Möjlig kollision mellan befintlig VA, projekterad VA och fördröjningsmagasin. 
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4.1.8  Slutprodukt 

Detta gestaltningsalternativ illustrerar projektets färdiga resultat där alla projekterade föremål visualiseras 

tillsammans med de befintliga föremål som ska bevaras. Denna vys användningsområde är främst för 

visualiseringssyfte till intressenter utanför projektet. Den kan exempelvis ställas mot 

gestaltningsalternativet Befintligt område för att erbjuda en övergripande visuell förståelse över projektets 

omfattning och slutliga gestaltning. 

 

Figur 25. Illustration över gestaltningsalternativet Slutprodukt. 

 

Figur 26. Slutprodukt från gångperspektiv. 
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4.2  INTERVJURESULTAT 

Utifrån bearbetad data från den tematiska analysen för respektive respondent i intervjun har nyckelord och 

betydande iakttagelser fastställts för varje fråga. Detta för att få ut en verbal helhetsbedömning för hela 

intervjugruppen. Utvärderingen av resultatet grundar sig således på både en helhetsbedömning av hela 

intervjugruppen samt även på de viktiga och belysande aspekter vissa enskilda respondenter lyft fram för 

varje fråga. 

4.2.1 redovisar utvärderingen av frågorna under temat Erfarenheter och nuvarande arbetsmetod. 

4.2.2 redovisar utvärderingen av frågorna under temat Utvärdering av BIM-modell. 

4.2.3 redovisar utvärderingen av frågorna under temat framtid Utvärdering av BIM som arbetsmetod. 

4.2.4 redovisar en sammanfattande tabell som beskriver nyckelorden för varje fråga.  

Intervjuerna finns i helhet som bilaga 2-13. 

4.2.1  Erfarenheter och nuvarande arbetsmetod 

 

Branscherfarenhet 

Variationen i intervjupersonernas erfarenhet av anläggningsbranschen motsvarar överlag variationen i 

deras ålder. Således har valet av intervjupersonernas erfarenhet valts i syfte att erhålla en större spridning i 

svaren utifrån generationsaspekt. 
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Figur 27. Stapeldiagram som illustrerar intervjupersonernas årserfarenhet i anläggningsbranschen. 
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Hur arbetsunderlagen ser ut idag: 

Arbetsunderlaget varierar mycket beroende på under vilket skede i byggprocessen respondenten arbetar. 

Beställarsidan använder till största delen 2D-ritningar i pappersformat. Projektörernas arbetsunderlag är till 

största delen digitala underlag som bearbetas till 2D-ritningar både digitalt i varierande format, beroende 

på vad som efterfrågas, samt pappersformat. Entreprenörernas arbetsunderlag är i pappersform.  

Två representativa svar för hur den gemensamma intervjugruppen svarade: 

- Allt är ju i digitalt format i stort sett. Men ibland försöker jag dra ut lite på papper också om man ska 

göra en höjdsättning eller liknande. Men det blir mindre och mindre att man gör så. Sen har jag varit 

inne lite på 3D-projektering för VA. Just för att upptäcka kollisioner och så vidare. Man ser ju 

fördelarna direkt. VA-projektör, bilaga 5. 

 

- Vad gäller ritningar och sådant så är det ju mest planritningar i PDF-format. Beställare, bilaga 13. 

 

 

Hur informationshanteringen ser ut idag: 

Informationshanteringen varierar också beroende på i vilket skede i byggprocessen respondenten arbetar, 

men man kan avläsa vissa nyanser. Beställarsidan samordnar sin information i mappstrukturer, det är mer 

upp till individen att hålla reda på informationen. Projektörerna samordnar det mesta av sin information i 

databaser och olika programvaror, framförallt i CAD. De markerar att det åtgår onödig tid till att samordna 

all information eftersom det är så många programvaror de sitter i. Entreprenörerna samordnar sin 

information mer traditionellt i lösbladssystem då det fortfarande är så yrkesarbetarna efterfrågar, men även 

i mappsystem och serverlösningar.  

Två representativa svar för hur den gemensamma intervjugruppen svarade:  

- Jag gör ett PM för min indata där jag fyller på allt jag vet, sen fyller jag även i det som är aktuellt för 

projektet som kommer ur våra handböcker, exempelvis från AMA eller kontraktshandlingar. Det 

sträcker sig mellan Word, Excel, AutoCAD och webben kan man väl säga. Trafikingenjör, bilaga 6.  

 

- Sidor som exempelvis Pärmen och liknande med mappsystem där man får olika behörighet om vad man 

ska se. Där har man det samlat och man ser när den senaste ritningen är inlagd, alla revideringar och 

den biten. Sen väl på arbetsplatsen där man utför den dagliga uppföljningen på kemikalier, 

kvalitetskontroller, dagboksanteckningar och ÄTA-hanteringar och så vidare blir det mer att vi samlar 

det över Skanskas server för att vi ska tillgång till den grupp människor som ingår i projektet, med 

olika behörigheter. Vägentreprenör, bilaga 9. 

 

 

Hur kommunikationen ser ut idag: 

Eftersom denna fråga behandlar kommunikationen mellan olika teknikområden internt och olika skeden i 

byggprocessen externt erhålls således ett relativt transparent och gemensamt svar för samtliga respondenter 

i intervjugruppen, oberoende på i vilket skede i byggprocessen respondenten befinner sig i. Det som 

urskiljer sig för projektörerna är att de kan kommunicera internt via modellfiler i CAD. Annars sköts det 

likadant för alla, via uppdragledare och projektledare samt traditionellt över telefon, 2D-ritningar och 

tabeller som skickas över mail eller presenteras under möten.  
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Ett representativt svar för hur den gemensamma intervjugruppen svarade: 

- Aktörerna internt är det väl via modellfiler som skapas i Novapoint egentligen. Externt så är det 

ritningar och tabeller i PDF-format som jag antingen skickar över till vår slutkund eller om jag har en 

kontakt med Trafikverket som ofta granskar på det jag ska göra. Detta sker via mail. Trafikingenjör, 

bilaga 6. 

 

Vilka eventuella brister som finns med nuvarande arbetsmetod: 

Samtliga respondenter är eniga om att hanteringen av att informera om ändringar i projektet och att alla 

jobbar utifrån senaste versionerna av underlag stundtals är bristfällig. De är även eniga om att nuvarande 

arbetsmetod kan vara tidskrävande för att samordna underlag och uppgifter i vissa arbetsmoment. 

Projektörerna efterlyser dels en bättre metod att kunna visualisera projektet och att kunna ge det en större 

förståelse för både kund och inom arbetsgruppen, och dels en bättre metod för att kunna utföra granskningar 

och egenkontroller på sitt eget teknikområde, men också kollisionskontroller mellan andra teknikområden.   

Ett representativt svar för hur den gemensamma intervjugruppen svarade: 

- Det kan vara svårt att få projektledaren och beställaren att vara helt uppdaterade i projektet. Det är 

svårt att förmedla hela bilden av projektet, förutom på projekteringsmöten som man måste invänta, 

vilket kan vara tids- och kostnadskrävande. VA-projektör, bilaga 4. 

Ett representativt svar för hur intervjugruppen innehållandes projektörer svarade: 

- Avsaknaden att kunna visa för kunden hur det kommer bli. Det är svårt att förklara med plan, profil och 

tvärsektioner. Men även avsaknaden att kunna upptäcka och analysera kollisioner. För de mer 

orutinerade är det nog ännu mer viktigt med en modell för att förstå. VA-projektör, bilaga 5. 

 

4.2.2  Utvärdering av BIM-modell 

 

Hur BIM-modellen upplevs i informationssyfte: 

Det som den gemensamma intervjugruppen tycker angående hur BIM-modellen upplevs i informationssyfte 

är att den är bra för att information samlas och samordnas på samma ställe och att man kan välja genom 

gestaltningsalternativen vilken information man vill visa utifrån aktuellt skede och teknikområde. De tycker 

modellen ger en tydligare och klart bättre helhet av området samt att den beskriver verkligheten på en helt 

ny nivå.  Projektörerna och entreprenörerna tycker BIM-modellen är bra för att det ger det dem metod de 

eftersöker för att kunna utföra granskningar och egenkontroller på sitt eget teknikområde, men också 

kollisionskontroller mellan andra teknikområden.  De tycker också det är bra för att kunna relatera 

projekterade områden med befintliga områden. Beställarsidan tycker BIM-modellen är bra för att allt 

informationsunderlag finns direkt i modellen för att på så sätt kunna ge en bättre förståelse av den 

information som ska förmedlas utåt.  
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Ett representativt svar för hur den gemensamma intervjugruppen svarade: 

- Den är komplett, det finns allting man behöver veta. Här kan man få svar på allt verkar det som. Kan 

man få upp hur ledningar går behöver vi inte göra en ansökan för koll för ledningar. Men här finns ju 

det med. Det är speciellt bra att få det informerat såhär vid ett nybygge. Finns det en sådan här modell 

slipper vi samla och ansöka information från flera olika aktörer samt invänta svar från dem. Här kan 

vi granska kollisioner direkt, som alla ingår i. Då har alla redan lagt in vad som finns. Det är 

komplicerat att veta vem som äger en specifik kabel i marken idag. Ledningskollen har ansvar för att 

ge oss underlag för kollisioner och vilka som äger vilka kablar, detta tar ca fem arbetsdagar för oss att 

få svar från. Trafikentreprenör, bilaga 11. 

Ett representativt svar för hur intervjugruppen innehållandes beställarsida, där en viktig aspekt angående 

att det måste vara lätthanterligt för entreprenörerna, svarade: 

- Det är väldigt lätt att se, att få en bra överblick. Som beställare är det väldigt bra att kunna se det på 

det här sättet. En traditionell detaljplan säger inte så mycket till de flesta, för vi måste ju förmedla utåt 

också. Med det här är det lättare att förstå. Men det måste vara lätthanterligt för entreprenörerna, så 

man inte behöver göra extra arbete. Beställare, bilaga 13. 

En enskild respondent påpekade även aspekten att filstorlekarna kan bli stora till följd av all information: 

- Jag tror ju det här är jättebra. Helt klart. Det är ju framtiden det här, det är jättebra med information 

på ett och samma ställe. En nackdel kan vara att det blir väldigt stora filer till följd av all information. 

VA-projektör, bilaga 5. 

 

Hur BIM-modellen upplevs i kommunikationssyfte: 

Det som den gemensamma intervjugruppen tycker angående hur BIM-modellen upplevs i 

kommunikationssyfte är att den är bra för att alla arbetar i samma underlag, under samma förutsättningar 

och att man kan ge varandra, dels inom samma teknikområde men framförallt inom andra teknikområden, 

synpunkter i tidigt skede. De menar att man kan uppnå ett ständigt och oavbrutet informationsflöde genom 

hela projektet vilket minskar den tidigare bristen med hanteringen av att informera ändringar i projektet 

och att alla jobbar utifrån senaste versionerna av underlag. Projektörerna och entreprenörerna lyfter återigen 

den återkommande aspekten att man kan upptäcka och åtgärda kollisionskontroller mellan olika 

teknikområden. Beställarsidan tycker det är ett kraftfullt verktyg och diskussionsunderlag att ha för att 

kommunicera utåt med. 

Ett representativt svar för hur den gemensamma intervjugruppen svarade: 

- Det är kanon att kunna få veta när någon ändrar något. Det måste underlätta för uppdragsledare också 

om informationen flödar mer mellan de som jobbar med det istället för att den ska upp till mig och sen 

ner till denne igen. Geotekniker, bilaga 8. 

En enskild respondent påpekade även aspekten att det är viktigt att ha en struktur för hur man sparar och 

exporterar materialet: 

- Kommunikationen ökar om man visualiserar det. Så länge alla sitter och jobbar i samma modell ser 

alla samma sak. Faran är om man börjar exportera det till andra format, man kan tappa någonting på 

vägen. Det kräver att alla på något sätt har tillgång till den här modellen. I kommunikationssyfte är det 

suveränt om man tittar på samma sak. Börjar man ta omvägar och kommunicerar med de som inte har 

tillgång till modellen får man tänka till så man inte tappar information på vägen. Vid större projekt än 

det här, desto större anledning att köra BIM. Men då behöver man verkligen dra upp riktlinjer för hur 

man ska hantera informationen och kommunikationen. Vägprojektör, bilaga 2. 
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En annan enskild respondent påpekade även aspekten att kunna simulera i tid direkt i modellen: 

- Det är ungefär samma sak som i informationssyfte. Det är att ha en modell som diskussionsunderlag om 

man tycker den här är så bra och blir så uppdaterad så att det är den som känns mest rätt, så att säga. 

Då går det att använda denna för att visa vad man har gjort, vad man har framför sig samt att man kan 

bryta ner den för att kolla långt fram och i närtid. Men det bygger på att den uppdateras kontinuerligt 

så att det inte blir några brister i den för då är det ju inte den som gäller i alla fall. Vägentreprenör, 

bilaga 9. 

 

Hur BIM-modellen upplevs i visualiseringssyfte: 

Här var spridningen av svaren inte i lika stor omfattning som i informations- och kommunikationssyfte, 

utan kan sammanfattas till ett svar för den gemensamma intervjugruppen. De tycker att BIM-modellen i 

visualiseringssyfte är bra för att man kan visa olika gestaltningsalternativ för att skapa en större helhet för 

projektet och få ett bättre omdöme, både för sig själva och för allmänheten. Med BIM som arbetsmetod får 

man en 3D-modell för produkten i ett tidigt skede vilket gynnar ovanstående. Det blir även väldigt lätt att 

snabbt och enkelt orientera sig i 3D jämfört med 2D. De tycker även aspekten att kunna ta fram vilka 

ritningar man vill, vart man vill, på vad man vill är väldigt bra. 

Två representativa svar för hur den gemensamma intervjugruppen svarade:  

- Om det är ett känsligt bygge, exempelvis vägbygge, så kan de boende i området informeras så att de 

förstår i en annan utsträckning till skillnad mot en ritning. En modell är det enklaste sättet att visa det 

på. Även att på ett samordningsmöte kunna dela synpunkter. Det är klockrent att ha en modell redan i 

ett tidigt skede, så att alla kan vara med och ge synpunkter, och sen utifrån den jobba fram en bra 

bygghandling. VA-projektör, bilaga 4. 

 

- Kollisioner som sagt. Jag tror det är användbart med funktionen att kunna ta fram sektioner och snitt 

direkt i modellen. Det är bra att kunna se det befintliga så att man i tidigt skede ska kunna ta ställning 

till olika konflikter. Jag ser även en effektivitet för kostnaden. Byggledare, bilaga 12. 

 

Om BIM som arbetsmetod kan gynna deras arbetsuppgifter: 

Det som den gemensamma intervjugruppen tycker angående om BIM kan gynna deras arbetsuppgifter är 

att man får en bättre samförståelse, samordning och helhet för projektet, att man nu kan orienteras sig i en 

3D-miljö och arbeta i och utefter. De tycker även att uppdateringen av information och underlag i realtid 

kan hjälpa till mycket. Här kan man även utläsa vissa mönster av generationsaspekten. Den äldre 

generationen känner en viss rädsla och motstånd över att gå över till denna arbetsmetod, då de är vana att 

jobba traditionellt med pappersritningar, men de är fortfarande positivt inställda. Den yngre generationen 

påpekar således att den äldre generationen också måste vara med på denna övergång då deras erfarenhet är 

av stor vikt.  Projektörerna tar återigen upp kollisionskontroll av inblandade teknikområden som en viktig 

aspekt som de saknar, som de ser att BIM verkligen kan gynna. Beställarsidan tycker det är ett bra verktyg 

i planeringssyfte och att tydliggöra och undvika konflikter i ett tidigt skede samt att kunna se slutprodukten. 
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Ett representativt svar för hur den gemensamma intervjugruppen svarade: 

- Absolut. Där det är konfliktpunkter, bl.a. om man väljer att placera en damm så lägger dem oftast den 

på fel ställe än vad en geotekniker tycker. Då kan man visa det tydligt med en sådan här modell för att 

slippa konflikter och extra kostnader. Har man allt samlat får man helheten och jag kan se vart 

ändringar sker, geotekniskt sett. Geotekniker, bilaga 7. 

Ett representativt svar för hur intervjugruppen innehållandes beställarsida svarade: 

- Självklart. Jag ser stor vinning i planeringssyfte. Man kan undvika konflikter i tidigt skede genom en 

3D-modell som ökar samförståelsen. Byggledare, bilaga 12. 

Ett representativt svar för hur intervjugruppen angående generationsaspekten svarade: 

- Det tycker jag nog den kommer att göra. Det handlar om generatioer också. Vi som är äldre vill hellre 

titta på ritningar. VA-entreprenör, bilaga 10. 

 

Vad som efterlyses i BIM-modellen för att kunna övergå till denna arbetsmetod: 

Denna fråga utvärderar endast vilka funktioner som saknades i BIM-modellen. Somliga var enade om att 

den är komplett för vissa arbetsuppgifter, medan andra lyfter fram mer specifikt vad som skulle behövas 

för just dem för att den ska bli komplett, bortsett från vår avgränsning i tid och material: 

 Geoteknik skulle vilja ha schaktdjup för olika moment, grundvattenytan och sen vilka jordarter som 

finns direkt i modellen utan att utföra borrningar. Men även att kunna utföra hållfasthetsberäkningar 

direkt i modellen.  

 Beställare skulle vilja se hur dagvatten rör sig. 

 Byggledare skulle vilja ha funktionen att se hur projektet förhåller, och fortlöper sig i tid och 

kostnad, alltså 4D och 5D. 

 Trafikentreprenör skulle vilja ha med el som teknikområde. 

 VA-entreprenör skulle vilja ha med alla avsättningar, servisavsättningar och stick till 

rännstensbrunnar. 

En annan enskild respondent påpekade även aspekten att den måste vara lätthanterlig för att slippa en extra 

resurs då det är en ekonomisk fråga: 

- Det handlar om pengar då, som är nummer ett. Sen är det kvalité och arbetsmiljö som går hand i hand. 

Är det så att den är lätt att hantera så att den kan användas utan en extra resurs på arbetsplatsen så 

blir den ännu lättare att börja använda. Om den är färdigarbetat, mer som en ritning, där den kan 

användas direkt på arbetsplatsen så tror jag på den. Men blir den för komplicerad tror jag först och 

främst den kommer börja användas på de stora komplexa projekten i början. Vägentreprenör, bilaga 9. 
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4.2.3  Utvärdering av BIM som arbetsmetod 

 

Vilka styrkor som upplevs med BIM som arbetsmetod: 

Det som den gemensamma intervjugruppen tror angående styrkorna med BIM som arbetsmetod är att man 

uppnår en tightare projektgrupp. Man är ständigt uppdaterad i projektet och kan således upptäcka och 

åtgärda konflikter och kollisioner i tidigt skede genom tydliga 3D-visualiseringar som är enkla att orientera 

sig i. Allt underlag och all information finns samlat i en gemensam plattform. De tror att BIM kommer att 

generera vinster i det långa loppet, speciellt under produktion med en ökad förståelse för projektets olika 

delar. Projektörerna och beställarsidan tycker även det är bra att kunna visualisera slutprodukten i ett tidigt 

skede till allmänheten. Entreprenörerna tror att BIM kommer leda till att de kan bli mer tidseffektiva under 

deras utförande. 

Två representativa svar för hur den gemensamma intervjugruppen svarade: 

- Dels blir det mycket enkelt att orientera sig, och dels i tidigt skede förhoppningsvis kunna hitta 

kollisionsrisker. Kollisionsrisker kan vara av större karaktär, exempelvis om det av någon anledning 

ska höjas eller sänkas en bro så får det väldigt stora konsekvenser som berör bl.a. 

konstruktionsberäkningar som man inte vill upptäcka för sent. Styrkan framförallt är att det är väldigt 

lätt för alla att visualisera sig. Det är lätt att göra en granskning och egenkontroll. Vägprojektör, bilaga 

2. 

- Att man hänger med i projektet på ett annat sätt och att informationen inte går omvägar. Att man är 

uppdaterad hela tiden. Sen om man kan beräkna direkt i modellen kan man spara enormt mycket tid. 

Nu sitter man i väldigt många olika program, så det skulle vara bra rent samordningsmässigt också. 

Det är även mycket lättare att förklara för ett annat teknikområde vad som går och inte går samt när 

det går och inte går. Det finns väldigt mycket styrkor. Geotekniker, bilaga 8. 

Ett representativt svar för hur intervjugruppen innehållandes entreprenörer svarade: 

- Att den är komplett, man får allt direkt. Det tar inte massa onödig tid att söka på olika ställen. Vi kan 

bli mer tidseffektiva. Trafikentreprenör, bilaga 11. 

 

Vilka svagheter som upplevs med BIM som arbetsmetod: 

Det som den gemensamma intervjugruppen tror angående svagheterna med BIM som arbetsmetod kan 

kortfattat beskrivas som en rädsla i form av kompetens- och generationsfråga. Den äldre generationen visar 

ett mönster av att man måste kunna lita på systemet och att de är rädda att de inte har det datorintresse som 

indirekt krävs för att hantera BIM som system. Som helhet tror intervjugruppen att det måste finnas en 

tydlig och lätthanterlig struktur för hur man ska arbeta och förhålla sig i BIM-plattformen, den får heller 

inte vara tungarbetad. En annan vanligt förekommande aspekt är att det finns en inlärningskurva för detta 

och att det beror på projektstorlek för hur det kommer avlöna sig i början. De tror att det är i de större, mer 

komplexa projekten detta först kommer implementeras. Kompetens är också något som efterfrågas för att 

ta sig över tröskeln för att implementera BIM. Projektörerna beskriver att man måste vara ännu mer 

noggrann och tydlig än med nuvarande arbetsmetod, då man nu är desto mer beroende av varandra. 

Beställarsidan och entreprenörerna kan tro att det blir för mycket information på ett och samma ställe, 

speciellt utan någon förutbestämd struktur, och att man då tappar fokus på vad som egentligen är prioriterat.  
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Två representativa svar för hur den gemensamma intervjugruppen svarade: 

- Det var lite det jag var inne på förut. Ska du ha någon glädje av det här måste man ha tillgång till 

modellen, vilket i sin tur kräver att man har programvara. Det kanske inte alla har. Det måste vara 

lättillgängligt för alla i projektet. Man kan sitta i en helt annan programvara som inte stödjer den här 

modellen. Svagheten är att det just nu inte är lika lättillgängligt som exempelvis en ritning som alla kan 

öppna. Vägprojektör, bilaga 2. 

- Det är hur lång tid det tar att bygga upp själva modellen för att kunna använda den, och bara använda 

den utan att behöva använda något annat. Det beror väl kanske lite på hur stort projektet är. Det är väl 

lite hur duktig man är och hur lättanvänt det är också. Geotekniker, bilaga 8. 

 

Vilka möjligheter som upplevs med BIM som arbetsmetod: 

Det som den gemensamma intervjugruppen tror angående möjligheterna med BIM som arbetsmetod är att 

de är obegränsade, att man med utvecklade verktyg och funktioner ska kunna göra vad som helst som är 

relevant för byggbranschen. De är enade om att det är denna arbetsmetod som kommer gälla så småningom. 

De har en säker betoning när de säger att detta kommer gynna branschen i alla led med effektivitet, 

lönsamhet, tydlighet och att det kommer kunna tas bättre beslut. Projektörerna och beställarsidan tror att 

möjligheten av att kunna visualisera 3D-modellen i tidigt skede till bland annat allmänheten kommer 

minska missförstånd och att man således kommer bli mer effektiv i detta led. Entreprenörerna tror att alla 

under produktionen kan gynnas i effektivitet för att alla kan läsa och stämma av i samma underlag, inklusive 

yrkesarbetarna, som skulle kunna vara delaktiga på ett annat sätt. 

Ett representativt svar för hur den gemensamma intervjugruppen svarade: 

- Som geotekniker tror jag vi kommer behöva arbeta i det här systemet. Jag tror det kommer bli en 

effektivare arbetsmetod i framtiden. Det kommer att effektiviseras mer allt eftersom verktygen blir bättre 

och branschen börjar använda det. Geotekniker, bilaga 7. 

En enskild respondent påpekade möjligheten med aspekten att man kan använda BIM som underlag till 

exempelvis en bostadsintressent: 

- Ser man på möjligheter framöver så känner jag att de nästan är obegränsade. Dels att det blir tydligare 

och att man kan visa för allmänheten samt dels att man exempelvis kanske kan lägga upp det på 

kommunens hemsida och få en bättre uppfattning och förståelse för en eventuell bostadsintressent. 

Trafikingenjör, bilaga 6. 

En annan respondent påpekade möjligheten med aspekten att kunna integrera GPS-styrning för 

grävmaskiner direkt i modellen: 

- Det finns säkerligen enorma möjligheter. Vi kör redan med GPS-styrning i grävmaskiner, och det går 

väl säkert att lägga in här på något sätt. Att kunna koppla ihop väldigt mycket. VA-entreprenör, bilaga 

10. 
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En annan respondent påpekade möjligheten med aspekten att kunna ha en samlad databas med de 

projekterade modellerna att kunna använda i syfte för att återanvändas i nya projekt:  

- På sikt, om man sköter allting rätt ifrån Trafikverket och så vidare så kommer det kanske sluta med att 

man har hela Sveriges vägnät i BIM tillslut och då har ju dem otroliga möjligheter att kunna plocka, 

kanske inte i samma modell, men data och modeller från varandra och ha ett fantastiskt underlag när 

de väl ska göra förändringar. Alltså på så sätt, om man ska se det från Trafikverkets sida som har varit 

mest pushande med BIM. Det blir nog effektivare och mer lönsamt. Man slipper då mäta in befintliga 

vägar, de finns ju redan som modeller. VA-projektör, bilaga 4. 

 

Vilka hot som upplevs med BIM som arbetsmetod: 

Det som den gemensamma intervjugruppen tror angående hoten med BIM som arbetsmetod är att det måste 

finnas en tydligt strukturerad standard för hur det ska användas genom en hel byggprocess, annars kan det 

uppstå en samordningsbrist vilket är just vad som efterfrågas under nuvarande arbetsmetod. Projektörerna 

och entreprenörerna menar att alla måste vara med på denna övergång innan den kan börja användas fullt 

ut, och att vägen dit är lång där aspekterna generationsväxling och kompetensbrist är vanligt 

förekommande. Men även att ställer ett visst krav att man måste vara med i teknikutvecklingen, annars 

halkar man efter och då blir tröskeln ännu högre att ta sig över för att implementera BIM. Beställarsidan 

menar att ett hot kan ligga i att man inte tar hänsyn till verkligheten, med dess olika förutsättningar och 

förändringar, på samma sätt.   

Ett representativt svar för hur den gemensamma intervjugruppen svarade: 

- Vissa personer jobbar inte i modeller just nu. Då är det exempelvis ett helt kontor som måste lära sig 

det här för att det ska fungera att jobba i samma projekt. Det krävs en stor arbets- och utbildningsinsats 

från alla. Sen vet jag att det finns folk i den äldre generationen som inte kommer vilja, de vill göra som 

de alltid har gjort. Övergången kommer inte gå helt friktionsfritt. Jag personligen gillar 

pappersritningar. Geotekniker, bilaga 7. 

En enskild respondent påpekade hotet med aspekten att man måste ta hänsyn till hur man hanterar 

framåtkompatibiliteten: 

- Jag vet inte, det är svårt att säga. Det är mer komplicerat att lagra digitala underlag för efterföljning 

än vad papper i arkiv är. Det finns ingen standard för vilket format det ska lagras för, exempelvis hur 

man ska ta fram underlag om 70 år. Risken finns att information kan förloras när man konverterar 

mellan olika format och så vidare. Vägentreprenör, bilaga 9. 

En annan respondent påpekade hotet med aspekten att det måste finnas noggranna rutiner med deadlines 

av vad respektive när vissa etapper ska innehålla respektive utföras. 

- Att det inte är komplett. Att man inte lägger in uppgifter för att man vill hemlighetshålla det. Den ena 

inväntar den andra, man måste se hur den andra gör först innan man bestämmer sig. Det måste finnas 

tydliga deadlines under produktionen annars kan det påverka oss om vi exempelvis har beställt räcken 

som inte längre ska vara med vid reviderat underlag. Trafikentreprenör, bilaga 11. 
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Vad som krävs av branschen för att övergå till BIM som arbetsmetod: 

Eftersom denna fråga behandlar vad som krävs av hela byggbranschen, i alla led, för att övergå till BIM 

som arbetsmetod erhålls ett tydligt gemensamt mönster för vad hela intervjugruppen tror. Det är främst att 

beställare i allmänhet och Trafikverket i synnerhet kräver att deras projekt ska utföras med BIM. Men det 

är således viktigt att projektörer i sin tur ska kunna ta emot beställningar med BIM, för det är här detta 

måste implementeras. Detta kräver i sin tur utbildning, men de tror även att det måste finnas en viss 

nyfikenhet och att man verkligen vågar och vill jobba och gå över till detta. Det måste även finnas en 

ekonomisk vinning i det. Den äldre generationen tar återigen upp aspekten om att de tror att det krävs ett 

generationsskifte för att detta ska få full effekt. 

Två representativa svar för hur den gemensamma intervjugruppen svarade: 

- Kunskap tror jag. Jag har nog svårt att se folk som har börjat jobbat med det här, och lärt sig det här 

att ta ett steg tillbaka och börja jobba med ritningar i 2D igen. Men däremot tror jag att många tycker 

det här är ett jättehinder att lära sig, många tycker nog att det här ser krångligt ut. Det här orkar jag 

inte ta tag i, jag fortsätter som jag alltid har gjort, det har fungerat hittills. En viss nyfikenhet krävs, 

tror jag. Man måste vilja jobba med det här. Man har väl sagt att BIM är på gång i femton år, men nu 

känns det verkligen som så med den här nya versionen av Novapoint. Vägprojektör, bilaga 2.  

- Det är att Trafikverket sätter det som krav, och det har de väl redan börjat gjort. Att ha att det ska göras 

i BIM. Då tvingas ju vi som konsulter att göra det. Vi kan inte gå kvar i det gamla. Det är nog det som 

krävs, att de ska vara pådrivande. Sen tror jag att vi yngre har lite lättare för att gå över till det här än 

de äldre som har kört på det gamla sättet i flera år. För oss yngre är det här mycket enklare på ett sätt, 

vi har ju levt och växt upp i en datorvärld. Det är lättare för oss att ta till oss de här metoderna. Men 

det gäller förstås att få med sig alla de erfarna projektörerna och de som vet hur en väg byggs upp 

ordentligt. De som sitter på erfarenheten är ju otroligt viktiga att få med sig i det här också. VA-

projektör, bilaga 4.   

En annan respondent påpekade den juridiska aspekten med hur detta ska hanteras i förfrågningsunderlag: 

- Det krävs att fler beställare driver på det. Om Trafikverket har som mål att gå över till detta så kommer 

det ge effekt för fler. Sen gäller det att beställarleden är manade att beställa på det här sättet. Man 

måste lära sig med utbildning. En stor diskussion har varit hur man ska ha med detta i ett 

förfrågningsunderlag, vilken slags handling det här egentligen är, i alla AF-delar och så vidare. Det 

finns liksom ingen självklar plats att placera den just nu. Sen också hur man refererar till olika 

handlingar i modellen. Men det förutsätter jag att det kommer anpassas när det väl börjar användas. 

Man måste veta hur man handlar upp det. Beställarledet måste utbildas eftersom det är därifrån det 

måste implementeras. Entreprenörerna kommer göra det av självbevarelsedrift eftersom de måste 

anpassa sig. Beställare, bilaga 13.  
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4.2.4  Nyckelord för varje fråga 

Tabell 2. Nyckelord för varje fråga. 

Teman med tillhörande frågor Nyckelord 

Erfarenheter och nuvarande arbetsmetod 

Branscherfarenhet: 

 

Hur arbetslagen ser ut idag: 

 

Hur informationshanteringen ser ut 

idag: 

 

Hur kommunikationen ser ut idag: 

 

Vilka eventuella brister som finns med 

nuvarande arbetsmetod: 

 

 

- Se figur 27.   

 

- 2D, pappersformat, CAD, digitalt format. 

 

- Mappstrukturer, lösbladssystem, databaser, CAD. 

 

 

- CAD, telefon, mail, möten. 

 

- Uppdatering av ändringar, tidskrävande, visualisering, 

egenkontroll, kollisionskontroll. 

Utvärdering av BIM-modell 

Hur BIM-modellen upplevs i 

informationssyfte: 

 

Hur BIM-modellen upplevs i 

kommunikationssyfte: 

 

Hur BIM-modellen upplevs i 

visualiseringssyfte: 

 

Om BIM som arbetsmetod kan gynna 

deras arbetsuppgifter: 

 

Vad som efterlyses i BIM-modellen för 

att kunna övergå till denna arbetsmetod: 

 

 

- Information samordnas gemensamt, anpassad efter 

skede och teknikområde, bättre helhet. 

 

- Möjlighet till egen- och kollisionskontroll, 

uppdatering av ändringar i realtid, ge synpunkter i 

tidigt skede. 

- Orientering i 3D, gestaltningsalternativ, visualisera för 

kund och allmänhet. 

 

- Bättre samförståelse och samordning, uppdatering i 

realtid, bättre planeringsunderlag, kollisionskontroller. 

 

- Se 4.2.2 Utvärdering av BIM-modell. 

Utvärdering av BIM som arbetsmetod 

Vilka styrkor som upplevs med BIM 

som arbetsmetod: 

 

Vilka svagheter som upplevs med BIM 

som arbetsmetod: 

 

Vilka möjligheter som upplevs med 

BIM som arbetsmetod: 

 

Vilka hot som upplevs med BIM som 

arbetsmetod: 

 

Vad som krävs av branschen för att 

övergå till BIM som arbetsmetod: 

 

 

- Tightare projektgrupp, uppdatering i realtid, åtgärda 

konflikter i tidigt skede, gemensam plattform. 

 

- Kompetensbrist, inlärningsperiod som inte avlönar sig 

direkt, mer beroende av varandra. 

 

- Obegränsade möjligheter, ökad effektivitet, lönsamhet 

och tydlighet, det kommer kunna tas bättre beslut. 

 

- Tydligt strukturerad standard, alla måste vara med på 

det. 

 

- Att beställare kräver detta, utbildning, nyfikenhet, 

intresse, ekonomisk vinning, generationsskifte. 
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5  ANALYS 

5.1  ANALYS AV RESULTAT 

Resultatet av den skapade BIM-modellen blev, både enligt oss själva samt för alla andra som på något sätt 

varit inblandade i studien, över förväntan. Detta bekräftas genom god respons från respondenter i 

intervjustudien, ledande BIM-samordnare vi varit i kontakt med samt programvarans support, Vianova. Det 

som främst är unikt med modellen och som inte har gestaltats tidigare i denna programvara är importeringen 

av externa CAD-filer, i detta fall husen i .IFC-format som för övrigt har bekräftats som ett framtida 

tillvägagångssätt, samt uppstruktureringen av gestaltningsalternativ. Modellen har följaktligen använts som 

ett illustrativt exempel vid minst en presentation för etablerade BIM-intressenter.   

Då sju av tolv intervjupersoner, vilket motsvarar nästan 60 %, tillhör målgruppen projektering speglas 

således resultatet mer åt detta skede än åt målgrupperna produktion och beställarsida. De nyckelord som 

fastställts utifrån den tematiska analysen som resultatet till stor del grundar sig på kan därför ibland beröra 

projektörer i större utsträckning än de övriga, exempelvis så är CAD ett vanligt återkommande nyckelord 

för kommunikation vilket endast berör dem. Ett motiv för detta upplägg är att det är i projekteringen som 

BIM-implementeringen främst ska prioriteras, avsnitt 4.2.3. Anledningen till detta är just för att 

projektering är skedet efter beställandet av projekt och det är här som tekniska och estetiska egenskaper 

bestäms, avsnitt 2.1.1, vilket är ett av de ändamål BIM som verktyg erbjuder. En annan anledning för detta 

är lättillgängligheten för kandidater till utredningen av generationsdifferensens påverkan vilket påvisades 

ha en effekt på resultatet. De äldre generationerna för alla målgrupper tenderar att tycka att det krävs ett 

generationsskifte för en implementering och att de trivs bättre med nuvarande metoder, detta trots att de ser 

stora nyttor med BIM. En orsak till detta skulle kunna vara att de förflyttar ansvaret eftersom de inte besitter 

samma förutsättningar eller intresse som de kommande generationerna då BIM som arbetsmetod enbart 

kretsar kring digitaliserat underlag i komplexa system, avsnitt 4.2.3. Dessa åsikter är ett hot för BIM-

implementeringen eftersom deras erfarenhet och kunskaper är av stor vikt samt ett måste för att BIM som 

arbetsmetod ska kunna ersätta traditionella arbetsmetoder som ett förstahandsval för de stora aktörerna och 

för att anläggningsbranschen ska kunna fortsätta vara funktionell och korrekt. Detta reflekteras även i 

svaren från de yngre generationerna, avsnitt 4.2.2.  

De nuvarande arbetsmetoderna är enligt traditionella principer i tvådimensionella ritningar med 

beskrivningar i text som underlag och hjälpmedel vid kommunikation under beslutsprocesserna. Detta gör 

det svårt att dela, distribuera och tolka information för den gemensamma projektgruppen, avsnitt 2.3.1. 

Detta återspeglas i avsnitt 4.2.1 där tydliga brister med nuvarande arbetsmetod uppmärksammas och således 

indikeras ett behov för effektivisering. En brist som uppmärksammas och är återkommande för samtliga 

målgrupper är avsaknaden av en effektiv metod för att kontrollera kollisioner och egengranskningar. Den 

nuvarande metoden för detta ändamål är generellt sett via tvådimensionella underlag vilket är ett ineffektivt 

tillvägagångssätt då verklighetens kollisioner sker i tre dimensioner. Samma princip gäller för en annan 

vanligt förekommande brist som är att resultatet av traditionell arbetsmetod saknar förmågan att visualisera 

projektet och att kunna ge det en större förståelse för kund, arbetsgrupp och allmänhet vilket leder till att 

systemgränsen för användandet och deltagandet i visualiseringssyfte är begränsat till projektgruppen. Det 

finns även behov för effektivare samordning av information då nuvarande metoder har övergått till att bli 

mer utspridda informationsbanker, alltså exempelvis mappar eller programvaror. Detta leder dels till att 

samförståelsen blir otydligare och mer tidskrävande samt dels att hanteringen vid uppdateringar av 
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revideringar missgynnas och blir opålitligare, vilket kan leda till konflikter som i sin tur påverkar projektens 

tid- och kostnadsplan. 

 

Figur 28. Illustration över uppmärksammade brister i nuvarande arbetsmetoder som det således indikeras ett behov för 

effektivisering av. 

Studiens utvärdering av om anläggningsbranschen skulle gynnas med BIM som arbetsmetod kan relateras 

till vad som är i behov av att effektiviseras i ovanstående stycke. En viktig fördel är att hanteringen och 

uppdateringen av information mellan målgrupperna effektiviseras eftersom informationsglappen 

minimeras genom att BIM-modellen ständigt uppdateras i realtid och på så sätt bildar ett oavbrutet 

informationsflöde då antalet kommunikationssteg reduceras och behovet av att skicka och översätta 

information minskas, avsnitt 2.2.3. Detta skapar en tightare projektgrupp, eftersom allt underlag och 

information finns samlat i en gemensam plattform, som genom att man är uppdaterad i realtid kan upptäcka 

och åtgärda konflikter i tidigt skede vilket ökar samförståelsen för projektets olika delar och slutprodukt. 

Detta medför ökad produktivitet för projekten genom att tidigare beslut kan fattas enklare vilket även har 

positiva effekter på tid och kostnad, avsnitt 4.2.3. Eftersom en BIM-modell är en virtuell modell av 

verkligheten som möjliggör integrering av all relevant information som berör hela projektet kan denna 

användas, inte bara som en effektiv metod för att kontrollera kollisioner och egengranskningar i 3D, utan 

också som underlag för att förmedla större förståelse för kund, arbetsgrupp och allmänhet vilket leder till 

att systemgränsen för användandet och deltagandet i visualiseringssyfte är obegränsat, avsnitt 4.2.3.  

De nackdelar med BIM som framträtt i undersökningen framstår vid en analys egentligen endast som hinder 

under en övergångsperiod. Dessa hinder kan ses som naturliga trösklar vid implementering av ett nytt 

system eller arbetsmetod och kan genom utvärderingen belysas så att åtgärder kan definieras för vad som 

krävs av branschen. Eftersom nackdelarna är hinder och att fördelarna är många direkta effektiviseringar 

av dagens metoder så kommer, enligt studiens utredning, anläggningsbranschen gynnas med att 

implementera BIM som förstahandsval av arbetsmetod. Övergången kommer med största sannolikhet inte 

vara ekonomiskt vinnande direkt, särskilt inte i mindre projekt, utan det kan betraktas som en investering 

som blir lönsam relativt snabbt och troligtvis exponentiellt i förhållande till dagens metoder, avsnitt 4.2.3. 

Reducering av brister med BIM 

Brist på 
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Figur 29. Illustration över aspekter för hur anläggningsbranschen gynnas med BIM som arbetsmetod. 

Enligt de definierade kraven i ovanstående stycke krävs först och främst en tydligt strukturerad standard 

för BIM ska hanteras under hela byggprocessen. Det måste således beslutas om vilken slags handling BIM 

egentligen är, alltså avtalsrättsligt och ansvarsmässigt rent juridiskt, och hur den ska standardiseras. När det 

finns en struktur har man förutsättningar att kunna kalkylera på hur man effektivast får en ekonomisk 

vinning på sikt med det, då det är den viktigaste aspekten. Först då kan en nationellt gemensam 

utbildningsfas påbörjas där alla följer samma regler och standard. Detta förutsätter att det finns en viss 

nyfikenhet samt att man verkligen vågar och vill jobba och gå över till denna arbetsmetod. När kompetensen 

finns kan beställare i allmänhet och Trafikverket i synnerhet kräva att projekten ska utföras med BIM. 

Problemet med att de äldre generationerna inte tror att de kommer klara av att gå över till denna mer 

digitaliserade arbetsmetod måste lösas då generationsskifte inte är en nödvändighet, utan just en utmaning, 

avsnitt 4.2.3. 

 

5.2  ANALYS AV METODVAL 

Efter intervjuerna iakttogs det att vissa av frågorna i intervjuguiden var mer betydande än andra för studiens 

resultat. Dessa frågor gav mer väsentliga svar och betraktas i efterhand som kärnfrågor för studiens 

huvudsakliga problemformuleringar. Kärnfrågorna är: 

 Vilka eventuella brister som finns med nuvarande arbetsmetod 

 Om BIM som arbetsmetod kan gynna deras arbetsuppgifter 

 Samtliga frågor under temat Utvärdering av BIM som arbetsmetod 

Då studiens problemformuleringar och mål med dess ingående delmoment var omfattande så var 

arbetsprocessen ständigt tidspressad. Detta ledde till långa dagar och ett strikt fokus på tidseffektivitet. För 

att hinna med en studie med samma omfattning bör en, redan från första skedet, välstrukturerad tidsplan 

finnas med som en del av metoden. De delar som var mest tidskrävande analyseras i del för del nedan. 
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Modellering 

Eftersom vi aldrig har arbetat med programvaran Novapoint tidigare så krävdes således en inlärningsperiod 

innan modellering kunde påbörjas. Denna inlärningskurva minskade dock genom handledning av 

handledare på EQC samt grundläggande utbildning genom av programvarans support, Vianova. 

Utbildningen skedde via GoToMeeting som är en skärmdelningsklient. Eftersom BIM ännu inte är 

implementerat som arbetsmetod i anläggningsbranschen så finns ingen struktur eller standard att utgå ifrån. 

Därför fick vi stundtals själva uppskatta modellens struktur samt utgå utifrån den teoretiska kapacitet som 

BIM har för att utvinna dess fulla potential i vår modell. Vi tog dessutom kontakt med ledande BIM-

samordnare för att få synpunkter och bekräftelse av modellen.   

Intervjuförberedelser 

Det intervjuerna grundade sig på, bortsett från modellen, är intervjuguiden. För att formulera 

intervjuguidens frågor på ett så genomgripande och utvärderande sätt som möjligt, sett till studiens 

problemformuleringar och mål, så blev den väldigt omfattande. Därför blev intervjuguiden med dess 

ingående delar något för stor i tidsaspekt för ett examensarbete.  

Intervjuer 

Utöver intervjuguidens breda omfattning demonstrerades modellen utförligt med dess ingående 

gestaltningsalternativ och funktioner. Då upplägget för intervjuerna var semistrukturerad så kunde 

respondenterna ge iakttagelser även under demonstrationen. Detta ledde till att ljudfilerna innehöll mycket 

material. Eftersom ljudfilerna transkriberas så blev sammanställningen av materialet även tidskrävande. De 

sammanställda intervjuerna i löptext tolkades genom den tematiska analysen som även denna var en okänd 

metod, vilket ledde till ett tidskrävande arbete för att utföra det korrekt.  

Samtliga moment genomfördes fullständigt trots deras omfattning vilket ledde till tidspressade veckor. 

Motivet för detta är fast beslutsamhet om att dessa moment är viktiga och de lämpligaste att ha med i denna 

utvärderande studie för att den ska lyckas, vilket den gjorde.  

 

5.3  BIM UR PERSPEKTIVET HÅLLBAR UTVECKLING  

Eftersom en fördel med BIM är att man samordnar all information på samma ställe är det möjligt att utföra 

analyser i tidiga skeden för att sedan kunna jämföra och utvärdera olika alternativ i aspekten hållbar 

utveckling. Då BIM verkar ur ett livscykelperspektiv, lagras all information från projekterings- och 

produktionsskedet till drift- och underhållsskedet smidigt. Detta skapar förutsättningar, tillsammans med 

möjligheten att kunna integrera behövliga miljöanalyseringsprogram, att kunna utföra ett produktivare 

miljöarbete. Den samordnade och lagrade informationen bidrar till en effektivare hushållning med 

mänskliga och materiella resurser på lång sikt.   

 

 

 

 



UTVÄRDERING AV BIM SOM ARBETSMETOD I ANLÄGGNINGSBRANSCHEN 

 

KARLSTADS UNIVERSITET, Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, Examensarbete 2015  44 

6  SLUTSATS 
Slutsatsen besvarar studiens problemformuleringar. Ytterligare ett avsnitt har lagts till som ger förslag på 

vidare studier i det ämne som studien undersöker. 

Nuvarande arbetsmetod i anläggningsbranschen 

Bygg- och anläggningsbranschen betraktas som konservativ och trögutvecklad vilket konstateras i denna 

utredning av nuvarande arbetsmetoder. De arbetar fortfarande efter traditionella arbetsmetoder, även om 

dessa har blivit mer effektiva. Det indikeras ett behov för effektivisering av:  

 Hur uppdatering av ändringar i projekten hanteras 

 Samordning av indata 

 Visualisering 

 Egenkontroll 

 Kollisionskontroll 

Om anläggningsbranschen gynnas med BIM som arbetsmetod 

Enligt utvärderingen tyder allt på att anläggningsbranschen kommer att gynnas med BIM, samt att de 

välkomnar det, som arbetsmetod. De främsta fördelarna är:  

 Effektivare projektrelaterade uppdateringar 

 Effektivare egen- och kollisionskontroller i interaktiv 3D-miljö  

 Bättre samförståelse genom mer strukturerad samordning i gemensam plattform 

 Tydligare helhet för omfattningen av projekt genom ständig 3D-visualisering 

 Förenklat kommunikationsunderlag för vidareförmedling till kund och allmänhet 

 Reducerar konflikter vid tidigt skede som bidrar till bättre förutsättningar för beslutsfattning 

Nackdelarna, som kan betraktas som hinder för BIM-implementeringen, är kompetensbrist som fordrar 

inlärningsperioder vilket medför att metodbytet inte blir ekonomiskt lönsamt direkt. Det finns heller ingen 

tydligt strukturerad standard för hur en byggprocess ska utföras med BIM. 

Det som krävs av anläggningsbranschen för att implementera BIM som arbetsmetod 

Det som krävs av anläggningsbranschen är att beställare i allmänhet och Trafikverket i synnerhet har som 

krav att projekt ska utföras med BIM vilket förutsätter att det finns en tydligt strukturerad standard som 

även utbildningar kan följa. Ett annat krav är att det måste finnas en ekonomisk vinning på sikt. 

  

Figur 30. Illustration över slutsats för vad som krävs av anläggningsbranschen för att implementera BIM som arbetsmetod.  
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6.1  VIDARE STUDIER 

För vidare studier inom området rekommenderas att fördjupa sig angående hur strukturen borde utformas 

för en kommande BIM-standard som omfattar hela byggprocessen samt kan vara nationellt verksam. 

Ett annat förslag kan vara hur hanteringen av framåtkompatibiliteten gällande BIM-underlag borde beaktas 

för framtiden.  

Vidare förslag kan vara fördjupning kring den juridiska biten om vilken slags handling BIM egentligen är 

avtalsrättsligt och ansvarsmässigt.  
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BILAGOR 

BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

 

I. Erfarenheter och nuvarande arbetsmetod 

- Hur ser din arbetsbakgrund ut? 

 

- Hur ser dina arbetsunderlag ut idag? 

 

- Hur ser din informationshantering ut idag? 

 

- Hur ser din kommunikation ut idag? 

 

- Upplever du några brister med nuvarande arbetsmetod? Om ja, vilka? 

 

II. Utvärdering av BIM-modell 

- Hur upplever du vår presenterade modell i informationssyfte? 

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i kommunikationssyfte? 

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i visualiseringssyfte? 

 

- Upplever du att denna arbetsmetod kan gynna din arbetsuppgift? Om ja, hur? 

 

- Vad efterlyser du i denna modell för att övergå till denna arbetsmetod? 

 

III. Utvärdering av BIM som arbetsmetod 

- Vilka styrkor upplever du i denna arbetsmetod? 

 

- Vilka svagheter upplever du i denna arbetsmetod?  

 

- Vilka möjligheter upplever du i denna arbetsmetod? 

   

- Vilka hot upplever du i denna arbetsmetod? 

 

- Vad krävs av branschen för att övergå till denna arbetsmetod? 
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BILAGA 2 INTERVJUSVAR, VÄGPROJEKTÖR 

 

I. Erfarenheter och nuvarande arbetsmetod 

- Hur ser din arbetsbakgrund ut? 

- Jag började jobba 2007, dvs. åtta år efter min byggexamen från Karlstads 

universitet. Jag har jobbat med vägprojektering sen jag började i branschen.  

 

- Hur ser dina arbetsunderlag ut idag? 

- Jag jobbar i Novapoint 19 mestadels nu. Där jag till största delen ser till så att 

mina vägmodeller håller ihop och där jag granskar dem. Vi har fortfarande 

projekt som löper i Novapoint 18, som är mer 2D tillskillnad från Novapoint 19 

som är mer 3D.  

 

- Hur ser din informationshantering ut idag? 

- Det mesta jag använder är AutoCAD-filer som lagras digitalt. Mestadels 2D, 

möjligtvis 3D-inmätningar. Men jag visualiserar det inte utan använder det som 

bakgrund i våra modellfiler. Det är väl så jag förmedlar det till nästa aktör, 

förutsatt att de använder CAD. Annars används ritningar som visualisering. 

 

- Hur ser din kommunikation ut idag? 

- Mail och telefon, kollegor på plats och fysiska möten.    

 

- Upplever du några brister med nuvarande arbetsmetod? Om ja, vilka? 

- Avsaknaden av kollisionskontroll, att exempelvis inte en brunn krockar med en 

belysningsstolpe. Jag sitter ju i det BIM-kompatibla Novapoint 19, men vill ta 

steget fullt ut. Granskning och egenkontroll för kollisioner mellan olika 

teknikområden, men även inom samma teknikområde.  
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II. Utvärdering av BIM-modell 

- Hur upplever du vår presenterade modell i informationssyfte? 

- Det finns inget bättre sätt att jobba, tycker jag. Om man lagrar all information av 

intresse i modellen och visualiserar det så glöms det inte bort. Det är ett suveränt 

sätt att informera de berörda i projektet.   

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i kommunikationssyfte? 

- Kommunikationen ökar om man visualiserar det. Så länge alla sitter och jobbar i 

samma modell ser alla samma sak. Faran är om man börjar exportera det till 

andra format, man kan tappa någonting på vägen. Det kräver att alla på något 

sätt har tillgång till den här modellen. I kommunikationssyfte är det suveränt om 

man tittar på samma sak. Börjar man ta omvägar och kommunicerar med de som 

inte har tillgång till modellen får man tänka till så man inte tappar information på 

vägen. Vid större projekt än det här, desto större anledning att köra BIM. Men då 

behöver man verkligen dra upp riktlinjer för hur man ska hantera informationen 

och kommunikationen.  

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i visualiseringssyfte? 

- Jättebra. Framförallt gillar jag gestaltningsalternativen. Om man granskar VA 

kanske man inte vill ha så mycket draperat, utan då vill man kanske till största del 

bara kolla på ledningarna. Tittar man på geotekniken, är det kanske framförallt 

borrhålen man vill titta på, och hur dem ser ut. Jättebra visualiseringssätt. Det är 

det som är den stora fördelen med det här. Att det blir väldigt enkelt och snabbt att 

orientera sig. Tillskillnad från att försöka läsa in sig på en 2D-ritning. Här är vi ju 

inte än, utan vi granskar ritningar, det är ju så vi sköter vår främsta 

kommunikation både internt och mot kund.  

 

- Upplever du att denna arbetsmetod kan gynna din arbetsuppgift? Om ja, hur? 

- Som sagt, jag vill ju dit! Främst för granskningar och egenkontroller, dels för 

samma teknikområde och dels mellan andra teknikområden. Men även att 

ändringar sker i realtid så man kan ge input direkt. 

 

- Vad efterlyser du i denna modell för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Att den standardiseras mer och finns med redan från anbudet. 
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III. Utvärdering av BIM som arbetsmetod 

- Vilka styrkor upplever du i denna arbetsmetod? 

- Dels blir det mycket enkelt att orientera sig, och dels i tidigt skede förhoppningsvis 

kunna hitta kollisionsrisker. Kollisionsrisker kan vara av större karaktär, 

exempelvis om det av någon anledning ska höjas eller sänkas en bro så får det 

väldigt stora konsekvenser som berör bl.a. konstruktionsberäkningar som man inte 

vill upptäcka för sent. Styrkan framförallt är att det är väldigt lätt för alla att 

visualisera sig. Det är lätt att göra en granskning och egenkontroll.  

 

- Vilka svagheter upplever du i denna arbetsmetod?  

- Det var lite det jag var inne på förut. Ska du ha någon glädje av det här måste 

man ha tillgång till modellen, vilket i sin tur kräver att man har programvara. Det 

kanske inte alla har. Det måste vara lättillgängligt för alla i projektet. Man kan 

sitta i en helt annan programvara som inte stödjer den här modellen. Svagheten är 

att det just nu inte är lika lättillgängligt som exempelvis en ritning som alla kan 

öppna.  

 

- Vilka möjligheter upplever du i denna arbetsmetod? 

- Möjligheterna tycker jag är enorma. Enkelt att visualisera sig, enkelt att ta med 

sig information från olika skeden, både de som skissar i tidigt skede till de som 

projekterar till de som ska bygga. Men även egenkontroll och kollisionskontroll 

som jag har varit inne på.  

   

- Vilka hot upplever du i denna arbetsmetod? 

- Jag kan nog inte se några direkta hot. Det man bör beakta återigen är att man på 

ett enkelt sätt ska ha en modell exempelvis om man jobbar i olika programvaror. 

Alla olika aktörer på marknaden utvecklar sin produkt på sitt håll och de läser inte 

mot varandra, och så fort man hamnar mot en annan part som har något annat 

verktyg så blir det en konflikt, och kan kanske inte läsa modellen. Men nu har ju ni 

fått in husen som är i ett annat format, och det fungerade ju ypperligt. Det måste 

vara transparent för de som jobbar med olika plattformar och 

projekteringsverktyg enkelt ska kunna importera och exportera. 

 

- Vad krävs av branschen för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Kunskap tror jag. Jag har nog svårt att se folk som har börjat jobbat med det här, 

och lärt sig det här att ta ett steg tillbaka och börja jobba med ritningar i 2D igen. 

Men däremot tror jag att många tycker det här är ett jättehinder att lära sig, 

många tycker nog att det här ser krångligt ut. Det här orkar jag inte ta tag i, jag 

fortsätter som jag alltid har gjort, det har fungerat hittills. En viss nyfikenhet 

krävs, tror jag. Man måste vilja jobba med det här. Man har väl sagt att BIM är 

på gång i femton år, men nu känns det verkligen som så med den här nya 

versionen av Novapoint. 



UTVÄRDERING AV BIM SOM ARBETSMETOD I ANLÄGGNINGSBRANSCHEN 

 

KARLSTADS UNIVERSITET, Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, Examensarbete 2015  5 

BILAGA 3 INTERVJUSVAR, VÄGPROJEKTÖR 

 

I. Erfarenheter och nuvarande arbetsmetod 

- Hur ser din arbetsbakgrund ut? 

- Jag är gymnasieingenjör i grunden. Men startade att arbeta som entreprenör i 

ungefär fyra år. Svenska Väg och Skanska var det då, som utsättare. Sen började 

jag som konsult för drygt 30 år sedan. I början var jag ute och mätte in och 

skapade projekteringsunderlag. Detta var innan CAD fanns. Jag gjorde även 

geotekniska fältundersökningar och kom sedan in på projektering, gata och väg 

framförallt, men även VA. Så jag fick vara med när CAD-projekteringen startade. 

Jag har gått den långa vägen från att rita till att projektera i dator.  

 

- Hur ser dina arbetsunderlag ut idag? 

- Digitala primärkartor och även mätdata. Sen kan det vara papperskopior man 

behöver överföra digitalt. Det kan även vara i textformat beroende på vad man ska 

jobba med.  

 

- Hur ser din informationshantering ut idag? 

- Det är mycket i CAD, där man x-refar olika ledningsslag man behöver titta på. 

Om man har VA-underlag kanske man vill få in det, men även el, tele och miljö. 

Olika miljöinventeringar för exempelvis känsliga områden och så vidare. Jag 

försöker få in det i CAD där det är i plan på varandra.   

 

- Hur ser din kommunikation ut idag? 

- Det vi skickar över i de uppdragen jag jobbar i just nu är det i PDF-format.  

 

- Upplever du några brister med nuvarande arbetsmetod? Om ja, vilka? 

- Det varierar mycket mellan projekten. En brist är väl att man låser sig fast vid 

PDF-format.  
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II. Utvärdering av BIM-modell 

- Hur upplever du vår presenterade modell i informationssyfte? 

- Jag tycker det är bra. Ni har med underlag. Det kan även vara gamla 

relationsritningar på en väg som man ska ansluta sig till. Att man vet vart det 

kommer ifrån om man själv har byggt en modell. Ni har detaljplaner och 

husritningar med. Jag tycker det ser väldigt bra ut. Användbart, absolut. 

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i kommunikationssyfte? 

- Det känns som ett bra upplägg med gestaltningsalternativen med färdigskapade 

vyer för de inblandade teknikområdena. Kollisionsvyn är också mycket intressant. 

Som jag ser det tycker jag ni har lyckats bra.  

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i visualiseringssyfte? 

- Samma sak här. Det är bra där det ofta kan bli fel, just med kollisioner och så 

vidare. Jag som projektör tycker det ser väldigt bra ut. Jag är imponerad, det är 

jätteintressant. 

 

- Upplever du att denna arbetsmetod kan gynna din arbetsuppgift? Om ja, hur? 

- Ja, absolut. Det är lite motstånd att gå över när man är van vid ritningar. Jag är i 

gränsskiktet rent generationsmässigt, de yngre har nog lättare för det. Men 

framförallt för kollisionskontroller.  

 

- Vad efterlyser du i denna modell för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Jag kan inte se någonting jag saknar. Mer än att det kan vara en tröskel att övergå 

till detta. Utbildningen av mig då egentligen, att ta tag i det helt enkelt.  
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III. Utvärdering av BIM som arbetsmetod 

- Vilka styrkor upplever du i denna arbetsmetod? 

- Att vi slipper felaktigheter. Projekteringen går nog snabbare så småningom, men 

det är nog i produktionen man gör stora vinster tror jag. Om det är felprojekterat 

är det i produktionen det kostar mycket pengar, vilket detta minskar. Det finns 

förstås en inlärningsperiod. Men att man hittar grejer lätt som projektör, att det 

finns samlat. 

 

- Vilka svagheter upplever du i denna arbetsmetod?  

- Det finns nästan bara fördelar kan jag känna. Men det är väl tröskeln som man 

ska över som är det ända problemet som jag ser det. 

 

- Vilka möjligheter upplever du i denna arbetsmetod? 

- Man minskar felen. Kommunikationen blir bättre om alla är online och lägger in 

sina saker jämfört med att ringa och maila.  

   

- Vilka hot upplever du i denna arbetsmetod? 

- Det gäller att vara med på tåget, som konsult i alla fall. Så att vi inte sitter och kör 

i gamla hjulspår. Att man är med från början, annars blir tröskeln ännu högre. 

Man märker att entreprenörerna är på hugget. Trafikverket mer och mer också.  

 

- Vad krävs av branschen för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Att beställare anammar detta. Men även ett generationsskifte.  
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BILAGA 4 INTERVJUSVAR, VA-PROJEKTÖR 

 

I. Erfarenheter och nuvarande arbetsmetod 

- Hur ser din arbetsbakgrund ut? 

- Jag började här på EQC när jag var nyutexaminerad från Bergsskolan för två och 

ett halvt år sedan. Jag började med vägprojektering och sen har jag banats in mer 

och mer mot VA. 

 

- Hur ser dina arbetsunderlag ut idag? 

- Inmätningar och laserskanningar främst, men även grundkartor. Detta i digitalt 

format som hanteras i CAD.  

 

- Hur ser din informationshantering ut idag? 

- Jag har ett färdigt system som jag arbetar utefter, där jag hanterar filerna när de 

kommer in.  

 

- Hur ser din kommunikation ut idag? 

- När vi jobbar med Trafikverket har det oftast gjorts utredningar med material i 

skeden innan. Materialet finns i en molnbaserad projektmapp där man laddar ned 

ifrån. Det som inte finns där får man begära. Annars kommunicerar vi via möten, 

eller via uppdragsledare och projektledare på mail så det lagras. Ritningar går 

också via mail. Man laddar även upp material i Trafikverkets projektmapp. 

 

- Upplever du några brister med nuvarande arbetsmetod? Om ja, vilka? 

- Det kan vara svårt att få projektledaren och beställaren att vara helt uppdaterade 

i projektet. Det är svårt att förmedla hela bilden av projektet, förutom på 

projekteringsmöten som man måste invänta, vilket kan vara tids- och 

kostnadskrävande.  
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II. Utvärdering av BIM-modell 

- Hur upplever du vår presenterade modell i informationssyfte? 

- Det är jättebra. Just att man kan kolla kollisionspunkter och att det är lätt att 

klicka in på ritningar för att se detaljer och specifik information. Man får en 

annan överblick och känsla i en hel modell med allting tillsammans.  

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i kommunikationssyfte? 

- Molntjänsten är jättebra. Att bara kunna skicka ett mail till exempelvis beställaren 

om att modellen är uppdaterad, kunna visa att nu har vi gjort det här steget och 

att få input direkt. Så smidigt att bara kunna gå in på modellen.  

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i visualiseringssyfte? 

- Om det är ett känsligt bygge, exempelvis vägbygge, så kan de boende i området 

informeras så att de förstår i en annan utsträckning till skillnad mot en ritning. En 

modell är det enklaste sättet att visa det på. Även att på ett samordningsmöte 

kunna dela synpunkter. Det är klockrent att ha en modell redan i ett tidigt skede, 

så att alla kan vara med och ge synpunkter, och sen utifrån den jobba fram en bra 

bygghandling.  

 

- Upplever du att denna arbetsmetod kan gynna din arbetsuppgift? Om ja, hur? 

- Ja, absolut. Det underlättar ju absolut. Vägfolket kanske inte heller förstår hur 

allting fungerar med VA, utan kan få en annan förståelse också. Man får en bättre 

samordning över hela projektet, mellan alla teknikområden.  

 

- Vad efterlyser du i denna modell för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Ingenting direkt. Jag skulle bara behöva en grundkurs om hur BIM fungerar. Som 

jag förstår är det ändå de gamla sakerna man arbetar efter, det är bara hur man 

för in det och hur projektadministrationen fungerar. Det verkar pedagogiskt. 
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III. Utvärdering av BIM som arbetsmetod 

- Vilka styrkor upplever du i denna arbetsmetod? 

- Att man får en tightare projektgrupp. Man får in varandras områden och att alla 

kan bli involverade direkt. Även om man exempelvis inte har tagit fram 

tvärsektioner så kan geoteknikern se direkt att det finns en riskfylld bank och göra 

beräkningar på den. Jag tror det finns bra styrkor i att man skulle kunna få ett 

smidigare arbetssätt och en bättre arbetsgång i projektet.  

 

- Vilka svagheter upplever du i denna arbetsmetod?  

- Jag vet inte. Till en början kanske man inte är lika effektiv, men det är en smäll 

man får ta. Men man får ett bättre resultat i slutändan tror jag. Alla måste kunna 

det för att det ska fungera, någon kanske hasar efter så man är ju lite beroende av 

varandra. Så kan det vara om det är något nytt, men man lär sig med tiden.     

 

- Vilka möjligheter upplever du i denna arbetsmetod? 

- På sikt, om man sköter allting rätt ifrån Trafikverket och så vidare så kommer det 

kanske sluta med att man har hela Sveriges vägnät i BIM tillslut och då har ju dom 

otroliga möjligheter att kunna plocka, kanske inte i samma modell, men data och 

modeller från varandra och ha ett fantastiskt underlag när de väl ska göra 

förändringar. Alltså på så sätt, om man ska se det från Trafikverkets sida som har 

varit mest pushande med BIM. Det blir nog effektivare och mer lönsamt. Man 

slipper då mäta in befintliga vägar, de finns ju redan som modeller. 

   

- Vilka hot upplever du i denna arbetsmetod? 

- Datahanteringen måste skötas. Man får nog inte ramla ifrån ritningarna heller 

känns det som. Det som är tryckt på ett papper kanske är lite säkrare än ettor och 

nollor så att säga. Men å andra sidan, så ser man ju alla fel här i modellen, så 

entreprenören slipper hitta felen under produktion, så man slipper massa fel, ÄTA-

arbeten och tidsförskjutningar och så vidare. Det finns nog mycket man kan spara 

in att bygga i en modell. Det gäller att göra rätt från grunden, det underlättar nog 

en hel del.  

 

- Vad krävs av branschen för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Det är att Trafikverket sätter det som krav, och det har de väl redan börjat gjort. 

Att ha att det ska göras i BIM. Då tvingas ju vi som konsulter att göra det. Vi kan 

inte gå kvar i det gamla. Det är nog det som krävs, att de ska vara pådrivande. Sen 

tror jag att vi yngre har lite lättare för att gå över till det här än de äldre som har 

kört på det gamla sättet i flera år. För oss yngre är det här mycket enklare på ett 

sätt, vi har ju levt och växt upp i en datorvärld. Det är lättare för oss att ta till oss 

de här metoderna. Men det gäller förstås att få med sig alla de erfarna 

projektörerna och de som vet hur en väg byggs upp ordentligt. De som sitter på 

erfarenheten är ju otroligt viktiga att få med sig i det här också.   
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BILAGA 5 INTERVJUSVAR, VA-PROJEKTÖR 

 

I. Erfarenheter och nuvarande arbetsmetod 

- Hur ser din arbetsbakgrund ut? 

- Jag har projekterat i 21 år och har hållit på med väg-, VA- och markprojektering. 

När jag började hade datorn precis gjort intrång på marknaden, så vi hade 

faktiskt en kartritare kvar. Det är väl först för kanske tio år sedan man börja göra 

modeller mer.   

 

- Hur ser dina arbetsunderlag ut idag? 

- Allt är ju i digitalt format i stort sett. Men ibland försöker jag dra ut lite på papper 

också om man ska göra en höjdsättning eller liknande. Men det blir mindre och 

mindre att man gör så. Sen har jag varit inne lite på 3D-projektering för VA. Just 

för att upptäcka kollisioner och så vidare. Man ser ju fördelarna direkt.  

 

- Hur ser din informationshantering ut idag? 

- Det är via vårt dokumenthanteringsprogram. Men vi har ju ingenting där man 

samordnar all information direkt. Det är ju smidigt med modeller. Vi får befintliga 

el-, tele- och VA-data och så vidare i dwg-format. Men oftast har vi bara de i 2D 

och lägger in dem över ritningar.   

 

- Hur ser din kommunikation ut idag? 

- Allt är i dwg-format, både det jag får in och det jag skickar ut. Det man tittar på 

under möten är i PDF-format i 2D. Ibland gör man väl någon enkel vägmodell för 

det finns ju i Novapoint att kunna visualisera.  

 

- Upplever du några brister med nuvarande arbetsmetod? Om ja, vilka? 

- Avsaknaden att kunna visa för kunden hur det kommer bli. Det är svårt att 

förklara med plan, profil och tvärsektioner. Men även avsaknaden att kunna 

upptäcka och analysera kollisioner. För de mer orutinerade är det nog ännu mer 

viktigt med en modell för att förstå. 
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II. Utvärdering av BIM-modell 

- Hur upplever du vår presenterade modell i informationssyfte? 

- Jag tror ju det här är jättebra. Helt klart. Det är ju framtiden det här, det är 

jättebra med information på ett och samma ställe. En nackdel kan vara att det blir 

väldigt stora filer till följd av all information.  

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i kommunikationssyfte? 

- Jättefördel i att upptäcka kollisioner mellan teknikområden. Bara positivt här 

också. 

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i visualiseringssyfte? 

- Det är otroligt mycket smidigare att visualisera i 3D. 

 

- Upplever du att denna arbetsmetod kan gynna din arbetsuppgift? Om ja, hur? 

- Ja, absolut. Det är lättare att visa kunden om hur det ska bli. Men sen även se 

själv hur det kommer bli. Kollisionskontroller är också jättebra. Sen är jag lite 

rädd för att det ska vara krångligt att projektera såhär, men det är väl en vanesak.  

 

- Vad efterlyser du i denna modell för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Nu har jag ju inte testat och så, men bara att det är enkelt. Vi kommer ju köra det 

här, så blir det bara.  
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III. Utvärdering av BIM som arbetsmetod 

- Vilka styrkor upplever du i denna arbetsmetod? 

- Största styrkan är väl presentation mot kund och allmänhet. Att de ser tydligare 

hur det kommer bli. Det är väldigt svårt att förmedla annars. Revolutionerande. 

 

- Vilka svagheter upplever du i denna arbetsmetod?  

- Om det är tungarbetat kanske, jag vet inte. Om det blir en stor fil. 

 

- Vilka möjligheter upplever du i denna arbetsmetod? 

- Att man kan få ut 3D-modeller direkt i projekteringen.  

   

- Vilka hot upplever du i denna arbetsmetod? 

- Att man inte hänger med i uppdateringen av tekniken.  

 

- Vad krävs av branschen för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Att beställare kräver det. Det kostar väl säkert en del att övergå till denna 

arbetsmetod, men jag tror att alla kommer börja med det här ändå för att 

fördelarna överväger nackdelarna.  
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BILAGA 6 INTERVJUSVAR, TRAFIKINGENJÖR 

 

I. Erfarenheter och nuvarande arbetsmetod 

- Hur ser din arbetsbakgrund ut? 

- Jag har jobbat i den här branschen sedan 1994, och jag började som mätperson 

så jag var ute och mätte med totalstation osv under ett antal år. Sedan kom jag in 

på trafikingenjörsbiten som då består av två delar; dels delar där jag håller på 

med trafikjuridik osv samt dels ritar jag vägmärken och vägmarkeringar osv i de 

projekt där vi tar fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar.  

 

- Hur ser dina arbetsunderlag ut idag? 

- Underlaget består i att jag är ute och inventerar, antingen fysiskt på plats där jag 

fotograferar och mäter med mäthjul bl.a. eller att jag tittar på Google Earth och 

ser hur vägmärken och vägmarkeringar osv ser ut. Ofta finns det en grundkarta 

eller en inmätning som är gjord för resten av projektet som resten av 

projektörerna använder sig av och då kan jag använda det som underlag. Detta 

görs i plan. Jag kan även mängda i de funktioner som finns i Novapoint, så jag får 

ut kalkyler i Excel.  

 

- Hur ser din informationshantering ut idag? 

- Jag gör ett PM för mitt indata där jag fyller på allt jag vet, sen fyller jag även i det 

som är aktuellt för projektet som kommer ur våra handböcker, exempelvis från 

AMA eller kontraktshandlingar. Det sträcker sig mellan Word, Excel, AutoCAD 

och webben kan man väl säga.   

 

- Hur ser din kommunikation ut idag? 

- Aktörerna internt är det väl via modellfiler som skapas i Novapoint egentligen. 

Externt så är det ritningar och tabeller i PDF-format som jag antingen skickar 

över till vår slutkund eller om jag har en kontakt med Trafikverket som ofta 

granskar på det jag ska göra. Detta sker via mail.  

 

- Upplever du några brister med nuvarande arbetsmetod? Om ja, vilka? 

- Det tycker jag nog. Det hade varit skönt att veta att när man sätter ett vägmärke 

som sitter på en stolpe som sitter på ett fundament så skulle man vilja vara säker 

på att fundamentet inte hamnar på en vattenledning eller elkabel osv, alltså se 

kollisioner. Men sen även för stora vägmärken skulle man vilja se rent visuellt hur 

de passar in i den omgivande miljön. Det skulle vara bra att se vägmärket i 

kommande verklighet så att den inte skymmer något eller liknande.  
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II. Utvärdering av BIM-modell 

- Hur upplever du vår presenterade modell i informationssyfte? 

- Generellt sett blir saker och ting otroligt mycket tydligare när det är 

tredimensionellt, det blir ju lättare för alla att förstå. Har man jobbat i den här 

branschen i 20 år förstår man en planritning väldigt bra eftersom det är så man 

har jobbat, men skulle jag å andra sidan visa den för en oinsatt skulle de inte förså 

någonting. Men med en modell blir det att titta på verkligheten på ett helt annat 

sätt. I informationssyfte är det ju otroligt bra.  

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i kommunikationssyfte? 

- I kommunikationssyfte är det nästan samma sak. Det blir lättare att prata med 

någon när man kan titta på modellen. Kan man dessutom göra som ni var inne på, 

att man kan chatta och dela koordinater blir det ännu lättare att kunna peka på 

vad man faktiskt vill. 

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i visualiseringssyfte? 

- I visualiseringssyfte är det ju outstanding. Att kunna ha med sig en sådan här 

modell på ett möte för allmänheten så skulle ju de direkt förstå vad det är man vill. 

Det har man förut mer eller mindre fått göra för hand, och det tar ju ganska lång 

tid. Här får man en tredimensionell visualisering på köpet.  

 

- Upplever du att denna arbetsmetod kan gynna din arbetsuppgift? Om ja, hur? 

- Ja det tycker jag, absolut. I det specifika fallet är ju min inblandning ganska liten 

så här kanske det inte spelar så jättestor roll eftersom det är så få vägmärken och 

vägmarkeringar. Men tittar man på ett större projekt är ju principen klockren. Det 

blir väldigt tydligt med hur man vill att saker ska vara. Främst är det nog det här 

med sikt, kollisionskontroll och så vidare som jag tycker är det absolut viktigaste. 

Att man direkt i modellen kan vrida sig åt olika håll. Kollisionskontrollen är 

ganska bristfällig just nu. Nu åtgår man mer ifrån att de tänker på det när de väl 

bygger. 

 

- Vad efterlyser du i denna modell för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Ingenting jag kan se just nu, det är nog snarare hos mig som kompetensen måste 

ökas så jag kan lära mig hur det fungerar. För mig blir det nytt att projektera i z-

led också, för det har jag aldrig gjort överhuvudtaget, utan endast x- och y-led. 

Men det kommer mest handla om färdiga objekt jag kan ladda ned. I mitt fall 

kommer det mest handla om stolpar och fundament exempelvis och att de har rätt 

mått där, annars blir kollisionskontrollen fel.  
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III. Utvärdering av BIM som arbetsmetod 

- Vilka styrkor upplever du i denna arbetsmetod? 

- Styrkan är ju att man automatiskt eliminerar ganska mycket fel känns det som. Det 

är lättare att se var kollisioner sker och vart det saknas data.  

 

- Vilka svagheter upplever du i denna arbetsmetod?  

- Svagheten skulle kunna vara att vissa moment tar längre tid att utföra. Beroende 

på hur stort eller litet projektet är, där startsträckan är tid och pengar, så kanske 

det vid ett litet projekt inte är någon idé. Det finns en viss inlärningskurva som 

kanske inte avlönar sig direkt.  

 

- Vilka möjligheter upplever du i denna arbetsmetod? 

- Ser man på möjligheter framöver så känner jag att de nästan är obegränsade. 

Dels att det blir tydligare och att man kan visa för allmänheten samt dels att man 

exempelvis kanske kan lägga upp det på kommunens hemsida och få en bättre 

uppfattning och förståelse för en eventuell bostadsintressent.  

   

- Vilka hot upplever du i denna arbetsmetod? 

- Möjligtvis kan jag tänka mig att det kan leda till en samordningsbrist. Det krävs 

verkligen att man har manualer och strukturer som gör att alla inrättar sig i ledet 

och inte kör efter sitt eget. För då kan det snarare bli ett större kaos. Det måste 

finnas supernoga rutiner. Kraven ökar egentligen på alla inblandade att 

samordningen är så perfekt som det går.  

 

- Vad krävs av branschen för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Jag tror man ska våga. Möjligheten till detta har ju funnits ganska länge. Man 

måste bestämma sig, vilket försvåras när man har bråttom med andra projekt, 

kunden har inte efterfrågat det och vi har helt enkelt inte hunnit med att sälja in 

idén till kunden.  
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BILAGA 7 INTERVJUSVAR, GEOTEKNIKER 

 

I. Erfarenheter och nuvarande arbetsmetod 

- Hur ser din arbetsbakgrund ut? 

- Civilingenjörsutbildning i väg- och vatten från Chalmers där jag gick ut 1997. 

Har jobbat i princip med geoteknik sen dess. Det var väl vägprojektering en kort 

period i början.  

 

- Hur ser dina arbetsunderlag ut idag? 

- Jag får in borrhål från fältgeotekniken, digitalt. Men alla metoder har sina format, 

det är inga bestämda standarder för filformat. De läser vi in i ett datorprogram 

som heter GeoSuite som är kopplat till Novapoint. Som på senare tid har 

integrerats med CAD och Novapoint.  

 

- Hur ser din informationshantering ut idag? 

- Det geotekniska underlaget ligger i GeoSuites databas. Man får filerna från 

fältgeoteknikern som man läser in i databasen och lagrar det där. Där får varje 

borrhål en koordinat, x, y och z. Sen ritar man upp dem från databasen som man 

skickar till CAD och Novapoint och ritar upp det i exempelvis i plan så ser man 

var borrhålen är gjorda. Allt är inmätt. Sen kan man lägga in en grundkarta över 

också. 

 

- Hur ser din kommunikation ut idag? 

- Dels internt på Novapoint med exempelvis en vägprojektör och dels externt på 

telefon och mail, fast det beror på om man sitter på kontoret eller inte. Det är en 

bedömningsfråga som en geotekniker gör.  

 

- Upplever du några brister med nuvarande arbetsmetod? Om ja, vilka? 

- Vi geotekniker glöms alltid bort. Det är vägprojektering som är i fokus. Det är 

egentligen geotekniken som är grunden till allt. Det kan hända att jag projekterar 

efter en viss modell, räknar stabilitet, och nästa gång jag tittar på det 

vägprojektörerna gjort så har de lagt djupa diken som förstör det mesta, som inte 

stämmer överens med det underlaget jag arbetar med. De stora kostnaderna 

kommer med geotekniska brister. Projektunderlag uppdateras manuellt och glöms 

ibland bort att informeras. Särskilt om man sitter på olika kontor.  
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II. Utvärdering av BIM-modell 

- Hur upplever du vår presenterade modell i informationssyfte? 

- Tydlig, förutom att jag saknar en bergmodell. Bullervallen ger ett bra intryck. 

Husen ger en bra helhetsbild.  

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i kommunikationssyfte? 

- Jättebra. Väldigt tydligt där också. Lätt att förstå allting och att se de olika 

delarna. Sen kan man lägga in borrhålen som riktiga symboler också. Då kan man 

se vilka borrmetoder man använt.  

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i visualiseringssyfte? 

- Jättebra. Lätt att förstå. Man får ett bra generellt omdöme om hela projektet. 

Tydligare bild över det än att bara se det över en vanlig karta eller ritning.   

 

- Upplever du att denna arbetsmetod kan gynna din arbetsuppgift? Om ja, hur? 

- Absolut. Där det är konfliktpunkter, bl.a. om man väljer att placera en damm så 

lägger dem oftast den på fel ställe än vad en geotekniker tycker. Då kan man visa 

det tydligt med en sådan här modell för att slippa konflikter och extra kostnader. 

Har man allt samlat får man helheten och jag kan se vart ändringar sker, 

geotekniskt sett. 

 

- Vad efterlyser du i denna modell för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Schaktdjup för olika moment, grundvattenytan och sen vilka jordarter som finns 

direkt i modellen utan att utföra borrningar.   
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III. Utvärdering av BIM som arbetsmetod 

- Vilka styrkor upplever du i denna arbetsmetod? 

- Att alla jobbar i samma underlag.  

 

- Vilka svagheter upplever du i denna arbetsmetod?  

- Om det tar lång tid att ta fram dessa modeller så kanske det inte fungerar så bra i 

små projekt. Är det däremot enkelt att ta fram dem vilket jag tror med nya verktyg 

så är det en fördel. Allt beror på vilken arbetsinsats som krävs. 

 

- Vilka möjligheter upplever du i denna arbetsmetod? 

- Som geotekniker tror jag vi kommer behöva arbeta i det här systemet. Jag tror det 

kommer bli en effektivare arbetsmetod i framtiden. Det kommer att effektiviseras 

mer allt eftersom verktygen blir bättre och branschen börjar använda det.  

   

- Vilka hot upplever du i denna arbetsmetod? 

- Vissa personer jobbar inte i modeller just nu. Då är det exempelvis ett helt kontor 

som måste lära sig det här för att det ska fungera att jobba i samma projekt. Det 

krävs en stor arbets- och utbildningsinsats från alla. Sen vet jag att det finns folk i 

den äldre generationen som inte kommer vilja, de vill göra som de alltid har gjort. 

Övergången kommer inte gå helt friktionsfritt. Jag personligen gillar 

pappersritningar.  

 

- Vad krävs av branschen för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Det är att beställaren kräver det och att det finns utbildningstillfällen för alla.  
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BILAGA 8 INTERVJUSVAR, GEOTEKNIKER 

 

I. Erfarenheter och nuvarande arbetsmetod 

- Hur ser din arbetsbakgrund ut? 

- Jag har jobbat här på EQC ungefär i ett år. Jag håller på mycket med ritningar 

och tar fram underlag, sen håller jag på lite med hållfasthetsberäkningar och så 

vidare. 

 

- Hur ser dina arbetsunderlag ut idag? 

- Mycket dwg-format när jag ritar upp planer och så vidare. Mestadels är det 

digitalt, förutom om man får in gamla undersökningar i PDF-format.  

 

- Hur ser din informationshantering ut idag? 

- Jag lägger in allt på samma ställe i dwg-format. Man får jämföra mycket fram och 

tillbaka mellan PDF- och dwg-format för att samordna.  

 

- Hur ser din kommunikation ut idag? 

- Via tabeller och ritningar som förklarar vart exempelvis det behövs förstärkt 

ledningsbädd. Det är lite krångligt att sitta och läsa och jämföra allt fram och 

tillbaka för att få en klar bild över vad och vart det ska förstärkas eller inte. Det 

tar lite tid.  

 

- Upplever du några brister med nuvarande arbetsmetod? Om ja, vilka? 

- Det kan vara lite svårt att visualisera det hela. Det kan kännas som att det kan 

vara lätt att missa något när man sitter och korsläser mellan flera olika ställen 

och att försöka tolka allt rätt. Det är tidskrävande som sagt. 
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II. Utvärdering av BIM-modell 

- Hur upplever du vår presenterade modell i informationssyfte? 

- Jag skulle vilja kunna köra hållfasthetsberäkningar direkt i modellen. Då skulle 

jag kunna tolka de olika jordlagren och lägga in egenskaper för dem och se ifall 

de håller direkt i modellen. Det vore riktigt bra. Förövrigt tycker jag den 

informerar det mesta jag kan tänkas behöva. 

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i kommunikationssyfte? 

- Det är kanon att kunna få veta när någon ändrar något. Det måste underlätta för 

uppdragsledare också om informationen flödar mer mellan de som jobbar med det 

istället för att den ska upp till mig och sen ner till denne igen.  

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i visualiseringssyfte? 

- Mycket bra med kollisionsvyn. Det visualiseras direkt, vilket är riktigt bra.  

 

- Upplever du att denna arbetsmetod kan gynna din arbetsuppgift? Om ja, hur? 

- Ja, det är mycket det jag sagt. Man uppdateras i projektet. Man kan se i 

kollisionsvyn hur det påverkar olika teknikområden. Det skulle kunna hjälpa mig 

väldigt mycket. Dessutom att man kan se hur husens grund ser ut med pålar och så 

vidare.  

 

- Vad efterlyser du i denna modell för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Det är väl det med jordlager och hållfasthetsberäkningar direkt i modellen, men 

jag förstår att ni har behövt avgränsat er och att funktionerna egentligen finns.   
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III. Utvärdering av BIM som arbetsmetod 

- Vilka styrkor upplever du i denna arbetsmetod? 

- Att man hänger med i projektet på ett annat sätt och att informationen inte går 

omvägar. Att man är uppdaterad hela tiden. Sen om man kan beräkna direkt i 

modellen kan man spara enormt mycket tid. Nu sitter man i väldigt många olika 

program, så det skulle vara bra rent samordningsmässigt också. Det är även 

mycket lättare att förklara för ett annat teknikområde vad som går och inte går 

samt när det går och inte går. Det finns väldigt mycket styrkor. 

 

- Vilka svagheter upplever du i denna arbetsmetod?  

- Det är hur lång tid det tar att bygga upp själva modellen för att kunna använda 

den, och bara använda den utan att behöva använda något annat. Det beror väl 

kanske lite på hur stort projektet är. Det är väl lite hur duktig man är och hur 

lättanvänt det är också. 

 

- Vilka möjligheter upplever du i denna arbetsmetod? 

- Det finns jättemycket möjligheter egentligen. Man kan göra i princip vad som 

helst. Det är lättare för de ute i fält att förstå bättre än en profil kanske, och då 

kan de ta bättre beslut. När de ringer kan man förstå vad man pratar om lättare 

och då får man bättre underlag till sin vidare modell man gör sen också. Alla 

andra som är inblandade får väldigt mycket bättre information. 

   

- Vilka hot upplever du i denna arbetsmetod? 

- Det är om modellen inte blir tillräckligt bra. Det blir kanske en avvägning i vilka 

projekt det kan vara värt att bygga det i och inte, det är väl något man lär sig sen 

när man använder det.  

 

- Vad krävs av branschen för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Det är nog mest utbildning, att de som sitter och jobbar med projektering lär sig 

BIM. Då finns det nog ingen anledning till att stanna kvar i det gamla egentligen.  
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BILAGA 9 INTERVJUSVAR, VÄGENTREPRENÖR 

 

I. Erfarenheter och nuvarande arbetsmetod 

- Hur ser din arbetsbakgrund ut? 

- Jag började som mätare 1985. Sedan 1987 har jag gått som arbetsledare och 

platschef fram till nu. Jag jobbade på kontoret en stund, men trivdes bättre ute.  

 

- Hur ser dina arbetsunderlag ut idag? 

- Det är ritningar och mängdförteckningar, det är väl egentligen det vi får från en 

beställare. Det beror på entreprenadform. Vid totalentreprenad är det text och 

mer den biten där vi själva står för dimensioneringen och så vidare. Vid general- 

eller utförandeentreprenad så är det mer styrt i ritningar direkt, den är inte så fri, 

då utför vi det som är på ritningen. För vår del är det mest papper, för mätarna är 

det digitalt.  

 

- Hur ser din informationshantering ut idag? 

- Sidor som exempelvis Pärmen och liknande med mappsystem där man får olika 

behörighet om vad man ska se. Där har man det samlat och man ser när den 

senaste ritningen är inlagd, alla revideringar och den biten. Sen väl på 

arbetsplatsen där man utför den dagliga uppföljningen på kemikalier, 

kvalitetskontroller, dagboksanteckningar och ÄTA-hanteringar och så vidare blir 

det mer att vi samlar det över Skanskas server för att vi ska tillgång till den grupp 

människor som ingår i projektet, med olika behörigheter.  

 

- Hur ser din kommunikation ut idag? 

- Alla ska ha så mycket information om projektet som möjligt. För det är gruppen 

gemensamt som utför projektet. Då gäller det att alla förstår samma sak. Det som 

är gemensamt är att man har möten med checkpunkter. Jag kör veckomöten efter 

en viss dagordning. Det finns en struktur för att få med sig hela paketet om bygg, 

om man säger så. Jag brukar köra på ungefär det sättet ni har här med en dator 

och TV-skärm, lite beroende på hur stora arbetsplatserna är. Är man över 20 

personer kan det bli lite rörigt men jag har funnit detta som ett bra sätt, där jag 

dessutom har kompletterande informationsmaterial på väggarna.  

 

- Upplever du några brister med nuvarande arbetsmetod? Om ja, vilka? 

- Allting går ju att göra bättre. Jag tror vi har en ganska heltäckande bild för så 

som vi jobbar idag. Det som skulle vara bra är att få upp engagemanget från bra 

till jättebra för att bli ännu mer produktiv för all den information vi ger, det går ju 

ut på att bli mer effektiva för att tjäna mer pengar, få mindre arbetsskador och få 

en bättre kvalité. Det vi gör idag tycker vi är bra, men det händer alltid saker som 

gör att man kan bli ännu bättre. Hanteringen av all ny information, exempelvis för 

appar, program, blanketter osv som går till tjänstemännen digitalt tar väldigt lång 



UTVÄRDERING AV BIM SOM ARBETSMETOD I ANLÄGGNINGSBRANSCHEN 

 

KARLSTADS UNIVERSITET, Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, Examensarbete 2015  24 

tid att samordna och felsöka problem i. När det är nya system är det ju en viss 

inlärningskurva. Jag kommer längre och längre ifrån produktionen eftersom jag 

får sitta på kontoret och jobba mer administrativt med uppföljning och 

rapportering och så vidare. Dagen räcker inte till för det den egentligen ska räcka 

till för, alltså styra produktionen.  
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II. Utvärdering av BIM-modell 

- Hur upplever du vår presenterade modell i informationssyfte? 

- Där tror jag den kommer göra som mest nytta. Istället för att exempelvis slippa 

påminna på måndagsmöten eller en UE som dyker upp efter tre månader i 

produktionen så skulle det här hjälpa till att illustrera helheten istället för att de 

ska fokusera på sina delar enbart. Helhetsintrycket skulle gynna att man snabbare 

kommer in i helheten och arbetsplatsen.  

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i kommunikationssyfte? 

- Det är ungefär samma sak som i informationssyfte. Det är att ha en modell som 

diskussionsunderlag om man tycker den här är så bra och blir så uppdaterad så 

att det är den som känns mest rätt, så att säga. Då går det att använda denna för 

att visa vad man har gjort, vad man har framför sig samt att man kan bryta ner 

den för att kolla långt fram och i närtid. Men det bygger på att den uppdateras 

kontinuerligt så att det inte blir några brister i den för då är det ju inte den som 

gäller i alla fall.  

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i visualiseringssyfte? 

- Det är nog här den blir ett strå vassare än det man har sen tidigare. Allting är 

lättare att se, exempelvis med kollisioner och så vidare. 

 

- Upplever du att denna arbetsmetod kan gynna din arbetsuppgift? Om ja, hur? 

- Ju lättare jag kan få ut informationen och ju lättare jag kan få folk att förstå och 

göra rätt från början. Allting går ju liksom ut på att få rätt kvalité, ekonomi och 

arbetsmiljö. Alla verktyg som gör att detta blir effektivare är väl de enda som jag 

släpper in på arbetsplatsen, förutsatt att det är någorlunda hanterbart och har en 

ekonomisk vinning. För blir det för komplicerat krävs en extra resurs som man 

måste ta hänsyn till. 

 

- Vad efterlyser du i denna modell för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Det handlar om pengar då, som är nummer ett. Sen är det kvalité och arbetsmiljö 

som går hand i hand. Är det så att den är lätt att hantera så att den kan användas 

utan en extra resurs på arbetsplatsen så blir den ännu lättare att börja använda. 

Om den är färdigarbetat, mer som en ritning, där den kan användas direkt på 

arbetsplatsen så tror jag på den. Men blir den för komplicerad tror jag först och 

främst den kommer börja användas på de stora komplexa projekten i början. 
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III. Utvärdering av BIM som arbetsmetod 

- Vilka styrkor upplever du i denna arbetsmetod? 

- Det är att få ut kommunikationen bättre så att det blir lättare för gruppen att 

förstå vad man ska göra.  

 

- Vilka svagheter upplever du i denna arbetsmetod?  

- Det kanske kan bli oerhört mycket information på samma gång. Man måste hålla 

en tydlig struktur, annars kan den bli svårarbetad där ingen ens orkar öppna den. 

 

- Vilka möjligheter upplever du i denna arbetsmetod? 

- Det kommer gå åt det här hållet, det är ju så. Vi kommer ju inte sitta med ritningar 

i all oändlighet, det kommer med all säkerhet bli det här sättet man kommer jobba 

efter. För några år sedan hörde man talas om det, och nu är det vissa 

arbetsplatser på Skanska som jobbar med det här. Hanterar man det här på ett 

bra sätt så finns det säkert en stor möjlighet här eftersom det börjar 

implementeras i marknaden.   

   

- Vilka hot upplever du i denna arbetsmetod? 

- Jag vet inte, det är svårt att säga. Det är mer komplicerat att lagra digitala 

underlag för efterföljning än vad papper i arkiv är. Det finns ingen standard för 

vilket format det ska lagras för, exempelvis hur man ska ta fram underlag om 70 

år. Risken finns att information kan förloras när man konverterar mellan olika 

format och så vidare. 

 

- Vad krävs av branschen för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Det är att få en ekonomisk vinning i det, det är nummer ett.  

  



UTVÄRDERING AV BIM SOM ARBETSMETOD I ANLÄGGNINGSBRANSCHEN 

 

KARLSTADS UNIVERSITET, Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, Examensarbete 2015  27 

BILAGA 10 INTERVJUSVAR, VA-ENTREPRENÖR 

 

I. Erfarenheter och nuvarande arbetsmetod 

- Hur ser din arbetsbakgrund ut? 

- Jag började på Skanska 1998 med mätningar och utsättningar i fyra år. Sen har 

jag succesivt gått över till arbetsledare och sen produktionschef. Före det höll jag 

på med lite annat. Jag läste två-årig byggteknisk utbildning på Älvkullegymnasiet. 

Då fanns inte de här grejerna.     

 

- Hur ser dina arbetsunderlag ut idag? 

- Det är en hel pärm med pappersritningar med tillhörande mängdförteckningar 

och AF-delen. Det är det vanliga. Ingenting digitalt. 

 

- Hur ser din informationshantering ut idag? 

- Vi brukar ha en genomgång med kalkylatorn och utifrån det gör vi en tidplan. Det 

sker manuellt allting. Vid ändringar får man en reviderad ritning exempelvis.  

 

- Hur ser din kommunikation ut idag? 

- Vi är ett ganska tight gäng, och brukar inte ha så många andra aktörer eller UE i 

våra jobb. Annars försöker man få ut information under måndagsmorgon på 

kafferasten exempelvis. Vi har en ständig dialog hela tiden. Ofta är det de större 

arbetsplatserna när vi är fler och många UE som det blir ett helt annat sätt att få 

ut informationen än vad vi har. Om vi ska kommunicera med exempelvis 

projektörerna sköts det via byggmöten var fjortonde dag.  

 

- Upplever du några brister med nuvarande arbetsmetod? Om ja, vilka? 

- Om man tappar bort en ritning. Man måste ha en disciplin på att uppdatera 

reviderade ritningar, annars kanske man bygger efter en gammal ritning.  
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II. Utvärdering av BIM-modell 

- Hur upplever du vår presenterade modell i informationssyfte? 

- Den är väldigt bra att kunna visa på konferens hur det ska se ut och hur det är 

tänkt. Det är svårt med en ritning på konferens att kunna visa samma information. 

Man ser det på ett helt annat sätt. Om man går ett steg till, så man kan se detaljer 

på exempelvis brunnar ger det ytterligare mer information om hur rördelar ska se 

ut som man ska beställa.  

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i kommunikationssyfte? 

- Det skulle vara positivt, bara man får det att fungera. Det får inte bli för krångligt.  

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i visualiseringssyfte? 

- Det verkar väldigt bra faktiskt, exempelvis för helhetssynen för projektet och 

området, kollisioner med andra teknikområden samt egenkontroller.  

 

- Upplever du att denna arbetsmetod kan gynna din arbetsuppgift? Om ja, hur? 

- Det tycker jag nog den kommer att göra. Det handlar om generatioer också. Vi 

som är äldre vill hellre titta på ritningar  

 

- Vad efterlyser du i denna modell för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Alla avsättningar, servisavsättningar och stick till rännstensbrunnar så att VA-

ritningen är komplett, så att man kan mängda upp hur mycket rör man behöver 

och sådana grejer. Men jag förstår att tanken är att denna modell ska fungera 

istället för en ritning. Som sagt, så är det en generationsfråga. Man är inte 

uppfödd med det där på samma sätt som ni är.  
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III. Utvärdering av BIM som arbetsmetod 

- Vilka styrkor upplever du i denna arbetsmetod? 

- Det är nog att få en blick för hur det kommer se ut när det är färdigt. För de som 

inte har samma erfarenhet som mig och inte vet hur exempelvis de beställda 

rördelarna kommer se ut exakt är det jättebra.  

 

- Vilka svagheter upplever du i denna arbetsmetod?  

- Det vet jag faktiskt inte. Det är viktigt att man får med allting. Som sagt, det är en 

generationsfråga. Det går inte att byta arbetsmetod under en dag heller. 

 

- Vilka möjligheter upplever du i denna arbetsmetod? 

- Det finns säkerligen enorma möjligheter. Vi kör redan med GPS-styrning i 

grävmaskiner, och det går väl säkert att lägga in här på något sätt. Att kunna 

koppla ihop väldigt mycket.  

   

- Vilka hot upplever du i denna arbetsmetod? 

- De som inte är insatta i modelleringen kanske stöter på problem. Det blir för 

komplicerat på något sätt, man känner sig inte bekväm med gränssnittet. Man har 

svårt att lita på gränssnittet. Okunskap. 

 

- Vad krävs av branschen för att övergå till denna arbetsmetod? 

- En generationsväxling. Att det övergår på ett smidigt sätt, det får inte bli för 

mycket på en gång. Är man inte intresserad av datorer blir det ett motstånd. De 

flesta människor gillar inte förändringar. Bara man får tid att lära sig något nytt 

förstår man effektiviteten med det och inser att det faktiskt är bättre.  
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BILAGA 11 INTERVJUSVAR, TRAFIKENTREPRENÖR 

 

I. Erfarenheter och nuvarande arbetsmetod 

- Hur ser din arbetsbakgrund ut? 

- Jag har arbetat inom vägentreprenad och jordbruk. Sista tio åren har jag bara 

sysslat med vägentreprenad, mestadels räcken och TA-planer.  

 

- Hur ser dina arbetsunderlag ut idag? 

- Pappersformat. För min del är det en stor uppsättning papper. Projekten har 

kommit in lite mer digitalt, men än så länge är det papper. Det är mycket papper 

överlag som ska skickas fram och tillbaka via mail. Våra underlag måste finnas på 

papper.  

 

- Hur ser din informationshantering ut idag? 

- Lösbladssystem i olika fack. Det är så många olika underlag som ska in – 

texttillverkning, arbetsorder och faktureringsunderlag.  

 

- Hur ser din kommunikation ut idag? 

- Via e-mail, telefon och ritningar i PDF-format.  

 

- Upplever du några brister med nuvarande arbetsmetod? Om ja, vilka? 

- Vi är en UE egentligen, så ändringar kommer till oss sist. Vi är längst ner i ledet. 

Det kan ibland ta lång tid för ändringar att gå ett varv, då kanske vi har gjort en 

sak som har ändrat sig på vägen flera gånger och vi vet inte vilken ändring som 

gäller.  
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II. Utvärdering av BIM-modell 

- Hur upplever du vår presenterade modell i informationssyfte? 

- Den är komplett, det finns allting man behöver veta. Här kan man få svar på allt 

verkar det som. Kan man få upp hur ledningar går behöver vi inte göra en 

ansökan för koll för ledningar. Men här finns ju det med. Det är speciellt bra att få 

det informerat såhär vid ett nybygge. Finns det en sådan här modell slipper vi 

samla och ansöka information från flera olika aktörer samt invänta svar från dem. 

Här kan vi granska kollisioner direkt, som alla ingår i. Då har alla redan lagt in 

vad som finns. Det är komplicerat att veta vem som äger en specifik kabel i 

marken idag. Ledningskollen har ansvar för att ge oss underlag för kollisioner och 

vilka som äger vilka kablar, detta tar ca fem arbetsdagar för oss att få svar från. 

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i kommunikationssyfte? 

- Får man en sådan här redan när vi ska lämna anbud har vi mer exakt information 

här än vad man har idag. Det är lätt att veta vad det är för mark exempelvis hur 

området ser ut. Vi kan få underlag tidigare, så alla kan få svar mycket tidigare. Då 

vet vi vilken åtgärd som krävs. 

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i visualiseringssyfte? 

- Det blir klart och tydligt. Det finns ingen som kan påstå något annat.  

 

- Upplever du att denna arbetsmetod kan gynna din arbetsuppgift? Om ja, hur? 

- Ja, om man kan se VA-system, kablar och fjärrvärme osv så skulle det underlätta. 

Då slipper vi skicka ut förfrågan till ledningskollen m.m. och invänta svar. Det 

finns klart och tydligt allt som ska finnas med. Finns det inte med får man räkna 

med att det inte är med.   

 

- Vad efterlyser du i denna modell för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Elkablar, men jag förstår att ni har avgränsat er. Det är ju som vi får idag, men 

det här är mer avancerat och sammanfogat med alla. Det finns inget som är såhär 

komplett idag. Man kan heller inte se en färdig produkt idag. Det kan man sällan 

se på en ritning.  

  



UTVÄRDERING AV BIM SOM ARBETSMETOD I ANLÄGGNINGSBRANSCHEN 

 

KARLSTADS UNIVERSITET, Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper, Examensarbete 2015  32 

III. Utvärdering av BIM som arbetsmetod 

- Vilka styrkor upplever du i denna arbetsmetod? 

- Att den är komplett, man får allt direkt. Det tar inte massa onödig tid att söka på 

olika ställen. Vi kan bli mer tidseffektiva.  

 

- Vilka svagheter upplever du i denna arbetsmetod?  

- Om inte allt finns med är det en svaghet. Man måste lita på att allting stämmer.  

 

- Vilka möjligheter upplever du i denna arbetsmetod? 

- Att fler kan bli mer delaktiga. Alla kan läsa av i en sådan här modell. Mindre 

missförstånd. Att vi som UE får reda på uppgifter direkt och inte behöver vänta på 

vår tur. Bättre framförhållning och att det kan fungera som ett planeringsverktyg.  

   

- Vilka hot upplever du i denna arbetsmetod? 

- Att det inte är komplett. Att man inte lägger in uppgifter för att man vill 

hemlighetshålla det. Den ena inväntar den andra, man måste se hur den andra gör 

först innan man bestämmer sig. Det måste finnas tydliga deadlines under 

produktionen annars kan det påverka oss om vi exempelvis har beställt räcken som 

inte längre ska vara med vid reviderat underlag.  

 

- Vad krävs av branschen för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Kompetens. Generationsskifte. Att alla utgår ifrån samma standard och 

information. Det är många instanser som ska samverka i samma modell. Att alla 

hoppar på samma idé. Att BIM som arbetsmetod kan ingå i någon form av 

certifiering.  
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BILAGA 12 INTERVJUSVAR, BYGGLEDARE 

 

I. Erfarenheter och nuvarande arbetsmetod 

- Hur ser din arbetsbakgrund ut? 

- Från början är jag utbildad på hussidan som gymnasieingenjör, men sen gled jag 

över till anläggningssidan. I början jobbade jag ute och efter ett par år läste jag 

vidare till berg och anläggning i Filipstad. Därefter har jag jobbat som 

arbetsledare, produktionschef, platschef och biträdande arbetschef inom 

anläggning och grundläggning. Sedan ett och ett halvt år sedan har jag varit 

bygg- och projektledare på EQC Management. Så jag har ju ganska kort 

konsultbakgrund.  

 

- Hur ser dina arbetsunderlag ut idag? 

- Jag arbetar ju alltid i pappersformat i PDF-format. Jag jobbar alltså inte i CAD 

eller liknande. Jag har alltid stämt av verkligheten utifrån ett papper, och så är det 

väl än idag. Det handlar mer om att jag är van att jobba så och inte haft tid att 

sätta mig in och börja granska via CAD och så vidare. Vi är nog ganska få på 

Manegement-sidan som jobbar och granskar i CAD.  

 

- Hur ser din informationshantering ut idag? 

- Om jag jobbar åt Trafikverket ska all information in mot en molnbaserad server. 

Annars har jag en tendens att bygga mappstrukturer i mailboxen för att hitta mina 

olika objekt där. Vi jobbar så enskilt på Manegement så vi har våra egna 

samordningslösningar. Det är sällan vi jobbar centralt.  

 

- Hur ser din kommunikation ut idag? 

- Mycket går via mailkedjor och utskick, om man då inte jobbar med Trafikverket 

där dem vill att man lägger in i deras molnbaserade server som sagt. Annars 

används liknande molntjänster som Pärmen vid större projekt i 

anläggningsbranschen. Fördelen är om alla använder det här och nackdelen är 

om det inte finns någon förutbestämd struktur från början om hur det ska 

struktureras. Det har en stor tendens att bli som det blir och att det är upp till 

deltagarnas engagemang och vilja. Ibland är det projekt där det fungerar jättebra 

och alla använder detta strikt, medan det finns projekt där det upplevs lite jobbigt 

och sköts via mail istället. Tyvärr är det fortfarande mycket som cirkulerar 

mailenligt och det gör ju att man inte vet när man läser den senaste versionen. 

 

- Upplever du några brister med nuvarande arbetsmetod? Om ja, vilka? 

- Att säkerställa att alla jobbar under samma struktur. Är det ett stort projekt där 

alla jobbar aktivt hela tiden är det ju ganska enkelt att se om man har den senaste 

versionen. Har jag många projekt samtidigt som inte är fullt aktiva kräver det 

mycket av min tid att gå in och uppdatera mig själv om något har reviderats. Det 
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skulle vara bra med en funktion som notifierar mig automatiskt. Men man kan 

kanske bli väldigt frustrerad om det händer vid små revideringar, så jag skulle 

vilja välja denna funktion utifrån hur aktiv jag själv är i projektet. Jag ser ju 

fördelen i att jobba i server- och molnlösningar exempelvis om det kraschar lokalt 

så finns det kvar där samt att alla jobbar mot senaste versionen.  
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II. Utvärdering av BIM-modell 

- Hur upplever du vår presenterade modell i informationssyfte? 

- Informationen är ju väldigt bra. Fördelen ligger i att kunna presentera olika 

gestaltningsalternativ, där man själv kan välja vilka delar som är relevanta för än 

själv. Exempelvis om jag bara vill jobba med VA så väljer jag det 

gestaltningsalternativet. Det blir rent och fint. Man kan välja och jobba med den 

informationen som är aktuell för stunden.   

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i kommunikationssyfte? 

- Det bidrar till en ökad förståelse och det är lättare för alla att se helheten. Många 

har svårt att visualisera i traditionell 2D-ritning vad som händer. Man kan 

upptäcka exempelvis hur olika släntlutningar påverkar andras teknikområden och 

på så sätt få en bättre kommunikation.  

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i visualiseringssyfte? 

- Kollisioner som sagt. Jag tror det är användbart med funktionen att kunna ta fram 

sektioner och snitt direkt i modellen. Det är bra att kunna se det befintliga så att 

man i tidigt skede ska kunna ta ställning till olika konflikter. Jag ser även en 

effektivitet för kostnaden. 

 

- Upplever du att denna arbetsmetod kan gynna din arbetsuppgift? Om ja, hur? 

- Självklart. Jag ser stor vinning i planeringssyfte. Man kan undvika konflikter i 

tidigt skede genom en 3D-modell som ökar samförståelsen. 

 

- Vad efterlyser du i denna modell för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Det som ni har förklarat med 4D och 5D, att man kan simulera i tid och kostnad 

hade för mig varit ett väldigt effektivt arbetsunderlag. 
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III. Utvärdering av BIM som arbetsmetod 

- Vilka styrkor upplever du i denna arbetsmetod? 

- Man ser redan i tidigt skede hur konflikter och kollisioner ska åtgärdas som sagt. 

Inte bara för de projekterade objekten, utan även för tillfälliga arbetszoner och 

maskiner som tar fysisk plats under utförandet och så vidare.  

 

- Vilka svagheter upplever du i denna arbetsmetod?  

- Svagheten kan vara att man får för mycket information. Man kanske fokuserar på 

fel saker. En sådan här modell är väldigt fin och informationsrik så man kanske 

fokuserar för mycket på irrelevanta delar och missar det som egentligen är viktigt 

just nu. Men det handlar nog om en vanesak. 

 

- Vilka möjligheter upplever du i denna arbetsmetod? 

- Att redan ha färdiga 3D-modeller tidigt i projekteringen.  

   

- Vilka hot upplever du i denna arbetsmetod? 

- Att man på något sätt kanske litar för mycket på systemet och stirrar sig blind på 

att förutsättningarna är som de ska hela tiden. Man måste se till att följa 

verkligheten och att saker och ting förändras.   

 

- Vad krävs av branschen för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Jag vill ju säga generationsväxlingar. Men jag tror branschen välkomnar detta. 

Det handlar dels om att systemen måste bli mer kompatibla med BIM och dels att 

man får det driftsäkert. Men sedan är det även en kostnadsfråga, det måste finnas 

någon ekonomisk vinning i det. Jag tror det kommer kosta mer att projektera, men 

detta kommer man tjäna in under produktionen.  
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BILAGA 13 INTERVJUSVAR, BESTÄLLARE 

 

I. Erfarenheter och nuvarande arbetsmetod 

- Hur ser din arbetsbakgrund ut? 

- Jag har jobbat tre år på Hammarö kommun som gatuchef, så då är jag mer 

beställare. Innan jobbade jag sju år på Skanska som entreprenör, fast på hussidan 

mest. Så jag har jobbat mycket med både ritningar och 3D som underlag. 

 

- Hur ser dina arbetsunderlag ut idag? 

- Vad gäller ritningar och sådant så är det ju mest planritningar i PDF-format.  

 

- Hur ser din informationshantering ut idag? 

- Det är vanliga mappstrukturer och sådant. 

 

- Hur ser din kommunikation ut idag? 

- Det är väl Pärmen, där det finns samlat all dokumentation. Men annars är det 

mappstrukturer och mail. Mer traditionellt med möten där vi utför en dialog. 

Ibland använder vi Smart Board för genomgångar och för att kunna lagra det 

smidigt digitalt. 

 

- Upplever du några brister med nuvarande arbetsmetod? Om ja, vilka? 

- Det är ju det med att veta att alla har det senaste, det som är aktuellt liksom. Det 

är bättre när man har gemensamma portaler där alla jobbar med samma 

dokument. Men så fort man jobbar i sin egen mappstruktur är risken enorm att 

man har olika versioner.  
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II. Utvärdering av BIM-modell 

- Hur upplever du vår presenterade modell i informationssyfte? 

- Det är väldigt lätt att se, att få en bra överblick. Som beställare är det väldigt bra 

att kunna se det på det här sättet. En traditionell detaljplan säger inte så mycket 

till de flesta, för vi måste ju förmedla utåt också. Med det här är det lättare att 

förstå. Men det måste vara lätthanterligt för entreprenörerna, så man inte behöver 

utför extra arbete. 

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i kommunikationssyfte? 

- Det är lätt för alla att se samma sak och att skapa ett sammanhang. Man får inte 

bara sin del, utan man kan se andras områden också. Att kunna ge varandra 

synpunkter i tidigt skede. 

 

- Hur upplever du vår presenterade modell i visualiseringssyfte? 

- Om man är inne på sin egen nisch och teknikområde så får man med en modell 

ofrivilligt med andras teknikområden också. På ett traditionellt bygge är ritningar 

sorterat efter ens eget område, då stirrar man sig mer blind på vad man själv 

behöver utan att tänka på helheten. Man får alltså omedvetet med sig helheten 

med en modell.   

 

- Upplever du att denna arbetsmetod kan gynna din arbetsuppgift? Om ja, hur? 

- Ja, det tycker jag. För mig är det ju att detaljerna ska fungera sen, att vi ska få till 

slutprodukten, och det är ju väldigt lätt att se den här. Det är även väldigt lätt att 

visa andra berörda hur det kommer bli.  

 

- Vad efterlyser du i denna modell för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Hur dagvatten rör sig, det skulle vara väldigt intressant. Men jag vet att det 

fungerar att illustrera såhär och att ni har avgränsat er.  
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III. Utvärdering av BIM som arbetsmetod 

- Vilka styrkor upplever du i denna arbetsmetod? 

- Styrkan är att det är ett gemensamt underlag. Man kan undvika kollisioner eller 

liknande. Man får en bra överblicksbild. Samt att alla under produktionsskedet 

har en större förståelse för helheten.  

 

- Vilka svagheter upplever du i denna arbetsmetod?  

- Dels risken för att man gör dubbelarbete pga. otydlighet samt dels kompetensbrist 

och att man måste lita på systemet.  

 

- Vilka möjligheter upplever du i denna arbetsmetod? 

- Jag vet inte hur det ser ut i världen, men Sverige är oftast positivt inställt till sånt 

här. Men möjligheterna är väl att det blir mindre handpåläggning samt att man 

kan få ut mer utväxling av det och bli mer effektiv i alla led.  

   

- Vilka hot upplever du i denna arbetsmetod? 

- Det är väl som alltid när man använder en programvara, någon måste stämma av 

att den verkligen håller måttet. Att man kan lita på datan och att man inte tappar 

känslan för det verkliga och inte litar blint på systemet.  

 

- Vad krävs av branschen för att övergå till denna arbetsmetod? 

- Det krävs att fler beställare driver på det. Om Trafikverket har som mål att gå 

över till detta så kommer det ge effekt för fler. Sen gäller det att beställarleden är 

manade att beställa på det här sättet. Man måste lära sig med utbildning. En stor 

diskussion har varit hur man ska ha med detta i ett förfrågningsunderlag, vilken 

slags handling det här egentligen är, i alla AF-delar och så vidare. Det finns 

liksom ingen självklar plats att placera den just nu. Sen också hur man refererar 

till olika handlingar i modellen. Men det förutsätter jag att det kommer anpassas 

när det väl börjar användas. Man måste veta hur man handlar upp det. 

Beställarledet måste utbildas eftersom det är därifrån det måste implementeras. 

Entreprenörerna kommer göra det av självbevarelsedrift eftersom de måste 

anpassa sig.  

 

 


