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SAMMANFATTNING

Hur skall man effektivisera byggprocessen? Hur långt kan man komma med att införa tekniskt
nytänkande i byggindustrin? Slutsatsen av det arbete som redovisas i den här rapporten är att
med ett produktionsstyrningsverktyg som är enhetligt med övriga aktörers sätt att arbeta kan
man tveklöst göra stora effektiviseringar av hela byggprocessen.

Orsaken till att dagens byggande har halkat efter andra branscher när det gäller effektivitet och
produktivitet är att byggbranschen är organiserad på ett orationellt sätt. Processen börjar med
ett behov och fortsätter med utredning, projektering, konstruktion och produktion för att
slutligen övergå till ett driftskede. Det kan jämföras med ett stafettlopp där varje aktör springer
sin delsträcka och mycket information förloras i växlingarna.

Aktörerna som arbetar i processen måste  se byggnaden som en produkt där det gemensamma
målet är att utforma denna på bästa sätt. Alla problem och detaljer skall vara lösta innan spaden
sätts i marken. Informationen som krävs för att producera och förvalta byggnaden lagras i en
gemensam databas. Utifrån denna hämtas den informationen som krävs för ändamålet. Då
databasen utgör den gemensamma informationskällan minimeras antalet manuella överföringar
och allt dubbelarbete som kan generera fel.

Programmet SteelCad har funktioner som kan rationalisera och automatisera byggprocessen.
Med tanka på att programmet producerar ritningar, CNC-filer som styr maskiner, automatisk
littrering, måttsättning och mängdning måste man säga att det är ett förträffligt
produktionsstyrningsverktyg. Men databasens innehåll måste vara tillgänglig för
produktionsfolket. SteelCad är utvecklad och anpassat för modelluppbyggnad och för det
verkar det vara utmärkt, men användarvänligheten för produktionsfolket är bristfällig. Ett
produktionsstyrningsverktyg skall vara anpassat och utvecklat för de som skall planera och
styra produktionen.

Att införa ett nytt produktionsstyrningsverktyg skulle leda till ytterligare effektivisera av ”sitt
eget arbete” istället för hela processen. Därför är det bästa alternativet att utveckla en
produktionsmodul till Steelcad där funktioner för modelluppbyggnad är borttagna och ersatta
av funktioner för produktionsprocessen. Funktioner som verktyget skall förses med är:
leveransstyrning, ekonomistyrning, tidplanering, generering av ritningar och CNC-filer,
arbetsbeskrivning, rutiner för kvalitetssäkring, erfarenhetsåterföring och produktivitetsmätning.

Mjukvaruföretagen förefaller enbart med att arbeta för att ta fram nya produkter för den
existerande processen. Det är ett vakuum som aktivt kan utnyttjas av de som ser möjligheterna.
Varför skulle det inte kunna ske i Sverige?
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1. Inledning

Examensarbetet ingår som en del i ett projekt som heter Virutal Engineering och bedrivs av en
avdelningsöverskridande forskargrupp vid institutionen för Väg- och vattenbyggnad på Luleå
Tekniska Universitet. Syftet med projektet är att utveckla framtidens datorstöd i
byggbranschen. Parallellt med det här arbetet har Fredrik Edfast (LTU) undersökt möjligheten
med att utveckla ett kalkylverktyg kopplat till dataprogrammet SteelCad.

I forskargruppen ingår Thomas Olofsson, Lars Bernspång, Ove Lagerquist, Patrik Svanerudh,
och Pär Johansson. För det här examensarbetet har Pär och Patrik varit handledare och Ulf
Olsson, universitetslektor, examinator.

För projektet har LM-hallen använts som ett gemensamt objekt och på den skall idéer
förhoppningsvis skall kunna testas. Det är en mycket enkel hallbyggnad och används som
maskinhall av lantbrukare och ibland även till ridhus.

1.1 Bakgrund

Bakgrunden till projektet är forskningen ”En bättre byggprocess”. Orsaken till denna är att
dagens byggande har halkat efter andra branscher när det gäller effektivitet och produktivitet.
Byggbranschen är organiserad på ett orationellt sätt. Processen börjar med ett behov och
fortsätter med utredning, projektering, konstruktion och produktion för att slutligen övergå till
ett driftskede. Det kan jämföras med ett stafettlopp där varje aktör springer sin delsträcka och
mycket information förloras i växlingarna.

För att utveckla byggprocessen kan man dels studera och utveckla genomförandeformer, men i
det här projektet fokuseras forskningen på ett tekniskt nytänkande mot ett effektivare
byggande. Kan man med ny teknik omvandla ett stafettlopp till ett långlopp?

1.2 Läsanvisning

Rapporten är indelad i tre huvuddelar.

Om forskningen

Forskningsdesignen i kap 2 beskriver hur jag har bedrivit min forskning. Vilken typ av
forskning det är och vilka frågor som jag skall försöka besvara. Dessutom berättar jag om
erfarenheter jag har fått genom arbetet.

Nuläge

Andra delen beskriver nuläget, den teknik som finns och hur man arbetar med IT i montaget
idag. Kapitel 3 ger en insikt i vad LM-hallen är och förklarar begreppet förkonstruerade
byggnader. I kapitel 4 beskrivs konceptet produktmodellering och modelleringsverktyget
SteelCad. Kapitel 5 beskriver vad Virtual Reality är och hur tekniken kan användas idag.
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Kapitel 6 är en studie som visar hur långt man har kommit med IT-användningen i montaget i
övriga världen.

Visioner

Tredje delen i rapporten handlar om idéer och visioner om hur man vill att datorn skall vara ett
stöd i produktionen. Kapitel 7 är en studie som har gjorts genom intervjuer och i kapitel 8 har
jag beskrivit några synsätt inför framtidens produktionsstyrningsverktyg. Synsätten är baserade
på resultaten från forskningen.

1.3 Syfte

Syftet med arbetet är att ge fördjupad förståelse och insikt i hur 3D-projektering kan användas
i produktionsskedet samt att sammanställa idéer och visioner om en framtida byggprocess
baserad på virtuellt byggande.

1.4 Avgränsningar

Arbetet avgränsas till husbyggande med inriktning mot industriell produktion. Med industriell
produktion avses en byggprocess där det finns stor potential för effektivisering och ständiga
förbättringar. Inom den kategorin finns ej enbart LM-hallen utan även andra typer av
husbyggande där programmet SteelCad kan utvecklas till ett produktionsstyrningsverktyg.

1.5 Metod

1.5.1 Forskningens urval

1.  Efter telefonsamtal med Anders Eriksson, Plannja i Luleå och med olika
Lantmannaföreningar runt om i landet klargjordes omständigheterna kring LM-hallen.

2.  Genom studiebesök på Bloco AB i Stockholm fick jag kontakt med Lars Cederfeldt och
Jan-Olov Edgar. De gav mig en introduktion i konceptet produktmodellering och
dataprogrammet SteeelCad. En diskussion fördes kring ämnet och med det studiebesöket
lades grunden för min fortsatta forskning.

3.  I samband med besöket på Bloco gjordes ett studiebesök på JM:s - byggarbetsplats,
Nybodahöjden i Stockholm. Det med syfte att se hur man arbetar i montaget vid projekt
som är projekterade med SteelCad.

4.  Vid ett studiebesök på Enator VR-center i Västerås, fick jag kontakt med John Johansson
som introducerade mig och visade mig vad VR-teknik är och vilka möjligheter som denna
medför.

5.  Dessutom gjordes studier i två dataprogram. Det ena programmet var
beräkningsprogrammet för LM-hallen och det andra var modelleringsverktyget SteelCad.
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6.  För att få svar kring frågan om hur man arbetar med IT i montaget i hela världen kontaktade
jag Sveriges byggattachéer i respektive land. Dessa hjälpte mig dels med att besvara frågor
men också att referera till kontaktpersoner. Dessutom skickades ett e-post brev till en
organisation som heter CNBR vilka består av ca 1000 byggekonomer runt om i världen.
Ämnet som var arbetets fördjupning bestod även av ingående litteraturstudier.

1.5.2 Datainsamling

Metoden för datainsamling har varierat med forskningens olika delar.

Vid beskrivnings av nuläget har metoden varit samtal, direkta och deltagande observationer,
litteraturstudier och Internet.

I den del av arbetet som handlar om visioner och framtiden gjordes tre intervjuer. Intervjuerna
kan benämnas kvalitativa med öppna frågor och tog mellan två och fyra timmar.

1.6 Citeringsteknik

I rapporten används två typer av citeringsteknik. Samtliga källor finns i referenskapitlet.

För internetkällor anges konsekvent Oxford-systemt, det sk notsystemet. Exempel på det är
[siffra]

I övrigt används Harvard-systemet. Det innebär en att man sätter hänvisningen inom
hakparantes som tidigare men nu anges författarens efternamn och utgivningsår t ex
[Andersson, 1998].
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2. Forskningsdesign

En avsikt med min forskning är att den skall väcka tankar och idéer om en framtida
byggprocess som är baserad på ett virtuellt byggande. Dessa tankar behöver väckas av alla
aktörer i en byggprocess. Språket i rapporten är därför anpassat så att även de som ej kan
något om datorer i dag skall kunna få utbyte av innehållet.

2.1 Forskningsområde

Datoranvändningen i byggbranschen och hur man kan använda datorn som ett stöd har
intresserat mig ända sedan jag kom ut på ett bygge för första gången. Att kunna utnyttja den
stora informations- och kunskapsmängden som byggs upp i ett tidigt skede anser jag ligger till
grund för hur bygget kommer att utvecklas. Det är också då som förutsättningarna skapas för
att kunden skall vara nöjd med sin levererade produkt. För att lyckas måste man lära sig
använda modern teknik samt utnyttja och utveckla den på bästa sätt.

2.2 Typ av forskning

Man kan säga att det finns fyra typer av forskning. Det är förändrings-, utvärderings-, teori-
och modellutvecklande forskning eller utprövande forskning.

En förändringsinriktad forskning syftar till att bidra till en förändring i någon av
byggprocessens olika steg eller hela processen. Forskningen genomförs i nära kontakt med
verkligheten.

Utvärderande forskning syftar till att beskriva delar eller helheter vid projektering,
konstruktion, produktion och förvaltning. Det innebär en objektiv beskrivning av det som
studeras. En utvärderande forskning kan i sin tur leda till en förändringsinriktad forskning. Det
här arbetet innehåller två delstudier. Den första om IT-användningen i montaget och den andra
om hur datorn skall vara ett stöd i produktionen.

Teori- och modellbyggande forskning utnyttjas mot teoribildning och syftar till att flytta fram
kunskapsfronten mot ett starkt avgränsat område.

Utprövande forskning har det primära syftet att undersöka och förklara enskilda komponenters
och materials funktion och genomförs ofta i laboratoriemiljöer.

2.3 Forskningsfrågor

Frågor som jag skall försöka besvara är hur man vill att datorn skall vara ett stöd i
produktionen? Hur arbetar man med datorer i montageskedet i övriga världen? Hur skall ett
produktionsstyrningsverktyg vara utformat? På vilket sätt skall man använda sig av SteelCad i
produktionsfasen?
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2.4 Forskningsfrågornas personliga innebörd

Forskningsfrågan skall egentligen utformas som det första skedet i en forskningsprocess. Det
gjorde dock inte jag utan använde mig utav ett måldokument (se bilaga 1). Forskningsfrågan
som beskrivs i detta kapitel blir istället en beskrivning av hur forskningen har gått tillväga
utifrån en personlig synvinkel.

2.4.1 Min referensram

Innan jag började forskningsstudien kände jag inte till programmet SteelCad. Vidare visste jag
inte heller vad produktmodeller är. Min kunskap om datorer räckte till för att använda dem,
men intresset ökade i och med att jag såg vilka möjligheter som finns.

2.4.2 Problemägare / intressenter

I forskningsstudien har jag riktat mig till personer och organisationer som berörs direkt av
resultatet, det är de som kommer att använda och vara med vid en utveckling av produktions-
styrnigsverktyget.

2.4.3 Yttre gränser

Examensarbetet ingår som en del i ett projekt som handlar om virtuellt byggande. Projektet
bedrivs av flera avdelningar på institutionen för Väg- och vattenbyggnad, LTU. I projektet
används LM-hallen som är ett referensobjekt, avgränsningen görs mot byggande med en
inriktning av industriell produktion. Med det menar jag en byggprocess där det finns en stor
potential för effektivisering och ständiga förbättringar.

2.4.4 Historiskt perspektiv

IT- satsningar inom byggföretagen har inte alltid medfört ett önskat resultat. Carina Larsson,
LTU,  gjorde i sitt examensarbete en forskning om Produktionschefens IT-stöd. Där tog
Carina reda på hur produktionscheferna upplevde datorerna i sin vardag, vilka hjälpmedel som
var tillgängliga för att klara det administrativa arbetet med mera. För att effektivisera ett
byggföretag krävs mer än att få produktionschefer att lära sig e-post. Detta påstående ligger till
grund för mitt examensarbete som bygger på ett virtuellt byggande där man tar tillvara den
senaste tekniken.

2.4.5 Förväntat resultat

Resultatet av forskningen hoppas jag skall leda till en utveckling av ett nytt produktions-
styrningsverktyg, antagligen baserat på programmet SteelCad. Det skall vare ett strategisk IT-
verktyg som avsevärt effektiviserar hela byggprocessen. För att utveckla detta krävs att alla
aktörer i branschen arbetar mot ett gemensamt koncept. Det skall inte vara en aktörs ansvar att
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utveckla verktyget. Genom denna forskning hoppas jag att många tankar skall väckas främst
hos ”produktionsfolket”, och minska kunskapsklyftan mellan informationsteknikens
möjligheter och företagens behov.

2.5 Egna erfarenheter

En svårighet som jag upptäckte i intervjufasen, var att personer som vet och är väl insatta i hur
produktionen drivs på byggarbetsplatserna inte vet vilka möjligheter som finns med dagens
teknik. De personer som väl känner till möjligheterna vet däremot inte hur man vill att datorn
skall vara ett stöd i produktionen.

För att ta reda på hur man arbetar med IT i produktionen i övriga världen fick jag lite hjälp av
Sveriges Tekniska Attachéer. De hjälpte till så mycket de kunde och genom dem fick jag en del
kontakter. Annars tycker jag att få tag på information och få kontakt med rätt person var det
svåraste och mest tidskrävande under hela arbetet.

Forskningsområdet är idag relativt hett och utvecklingen av bland annat programvaror går fort.
När man då söker information i exempelvis artiklar och på Internet, är det svårt att veta om det
som står där används idag eller om det är på försöks- och forskningsstadiet. Likaså svarar
många med hur det borde vara när jag frågat dem om hur det är idag.
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3. Förkonstruerade byggnader

Begreppet ”förkonstruerade byggnader” kommer från den amerikanska marknaden ”pre-
engineered buildings” och betyder att byggnaden kan ses som en produkt där tekniska
lösningar och detaljer utarbetats innan kunden är känd.

Patrik Svanerudh gjorde inom forskningsprojektet Förkonstruerade byggnader en resa till USA
där den amerikanska marknaden för byggsystemet studerades. Byggsystem som består av
främst stål är inget nytt, det har funnits i åtskilliga decennier men fick sitt verkliga genombrott i
samband med att datorteknologin kom in i bilden. Den upprepningseffekt och standardisering
som finns i ett sådant här system gör det lämpligt att använda datorn till analys.
Datorprogrammen kunde enkelt anpassas till de ramtyper och laster som tidigare hade tagits
fram genom manuella beräkningar. Det första ramanalysprogrammet skrevs på 50-talet med
hjälp av den tidigaste generationens IBM datorer. Applikationerna utvecklades snart från
analysberäkningar till materiallistor och ritningsframställning. Idag är det vanligt att
verkstadsmaskiner som tillverkar montagelementen till byggnaden helt eller delvis styrs av
datorer.

Arkitekternas inställning till byggsystem av stål var dock inte så positiv. Men attityden
ändrades när den ekonomiska aspekten tog över och efterfrågan på den här typen av byggand
ökade i samband med industrins tillväxt.

Idag är flera byggsystem specificerade och formgivna av arkitekter, då man med en
kombination av stål och andra byggmaterial skapar attraktiva byggnader för handel, rekreation
och allmänt nyttjande.

Den faktor som mest skiljer förkonstruerade byggnader från resten av byggbranschen är
förmodligen sättet på vilket byggnaden marknadsförs, säljs och monteras. Sättet som affärerna
gjordes på var att sälja byggnaden till en auktoriserad byggare. Den agerade
generalentreprenör och monterade byggsystemet. Entreprenören var tränad av tillverkaren och
idén spreds snabbt. 1990 fanns det ungefär 8500 entreprenörer i USA som monterade
byggsystem av stål.

Upphandlingen vid den här typen av byggsystem är relativt traditionella byggprojekts
upphandlingar okomplicerad. Det råder ett strikt produkttänkande, och kontraktsdokumenten
är reducerade till ett minimum. Kunden vet vilken produkt han har beställt och tjocka pärmar
med administrativa föreskrifter och beskrivningar är överflödiga. Avtalsvillkoren för
försäljningen av produkterna har gjorts upp en gång för alla där tillverkaren anger
kontraktsvillkoren och eventuellt hänvisar till ett standardavtal på beställningsordern.

3.1 LM-hallen

Idag erbjuder Lantmannaföreningen en hallbyggnad till försäljning. Lantmannahallen eller LM-
hallen används i dag främst av jordbrukare till maskinhall, men även inom ridsporten där man
använder den som ridhus. Det är en enkel oisolerad byggnad med stålstomme. Väggar och tak
består av TRP-plåt. Stommen levereras och monteras utav Karl Molin AS i Danmark medan
övrig plåt och sekundärstomme levereras av Plannja.
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Beställaren vänder sig till sin Lantmannaförening. Han förklarar då sina önskemål och vilka
funktionskrav som byggnaden skall uppfylla. Hela projekteringsfasen sker i samråd mellan
försäljare och kund. Försäljaren kan med ett enkelt beräkningsprogram direkt redovisa en
kostnad för kunden efter det att byggnaden har anpassats efter kundens önskemål. Programmet
är användarvänligt för att det skall kunna användas av ”vem som helst”, även de som ej har
tidigare erfarenheter av datorer.

Produktbestämning

Produktframställning

Produktanvändning

Anbud

Ide´

Projekteringsfas Produktionsfas Förvaltningsfas

Figur 3.1 byggprocess

Det pris som kunden får innefattar leverans och montage av stomme samt övrigt material från
Plannja såsom plåt och sekundärstomme. Markarbete, grundplintar/platta, montaget av plåt
och sekundärstomme samt ev. installationer tillkommer och många av de arbetena utför ofta
kunden själv.

Förutom kostnad och en komplett mängdförteckning får beställaren en ritning på byggnadens
fasader. Har man ett AutoCad-program, version 12 eller senare, kan man även få erforderliga
byggritningar. Dessa får man genom att LM-programmet genererar DXF-filer som sedan kan
läsas av Cad-programmet.

3.2 Beräkningsprogrammet

Programmet är gjort genom ett samarbete mellan Plannja och Lantmannaföreningen och totalt
har man hittills sålt ungefär 70 LM-hallar i hela Sverige. Beräkningsdelen har gjorts i
dataprogrammet Fortrun och det grafiska gränssnittet i Visual Basic 3.0.
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Bild 1. Användargränssnitt för LM-programmet

Stommen dimensioneras med hjälp av ett dimensioneringsprogram hos stomleverantören och
alltså ej i LM-programmet. Genom att köra dimensioneringsprogrammet för olika lastfall, kan
man sedan approximativt beräkna ett pris på stommen.

3.3 Relationer mellan parterna

LM-hallen kan sägas vara en förkonstruerad byggnad. Kunden gör upp affären med sin
lantmannaförening som egentligen endast agerar som säljare för Plannja. Relationerna mellan
parterna är dock inte helt lika de amerikanska byggföretagen som arbetar med byggsystemen
av stål.

Figur 3.2, Affärsrelationer mellan parterna

Kunden eller jordbrukaren i det här fallet beställer byggnaden av sin lokala Lantmannaförening.
För att stommen skall kunna monteras av stomentreprenören måste kunden själv stå för
markarbete och tillverkning av betongplatta eller plintar, om denne inte köper detta från en
annan entreprenör. Det samma gäller om kunden exempelvis vill komplettera sin byggnad med

Plannja

Lantmanna-
föreningen

Mark

Kund

Karl MolinÖvriga
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installationer. Entreprenaden i det här fallet kan närmast jämföras med en delad entreprenad
där lantbrukaren sköter samordningen och har stora möjligheter till att utföra arbeten själv.

Mellan Lantmannaföreningen, Plannja och Karl Molin råder ett strikt produkttänkade vilket i
det här fallet medför en långsiktig affärsrelation.
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4. Produktmodeller

Produktmodellering bygger på ett koncept som heter ”logical product modelling” och
innebär att man istället för att rita grafik med vektorer som i t ex AutoCad, bygger upp en
databas med produktdata, en produktmodell. Till databasen kopplas sedan ett grafikpaket
som visualiserar databasens innehåll i tre dimensioner. För att bygga en produktmodell krävs
ett verktyg som i det här fallet är SteelCad.

Visioner om produktmodellering och hur man kan använda detta i montaget i framtiden
beskrivs senare i rapporten, här redovisas vad produktmodellering är och hur det används idag
i samband med modelleringsverktyget SteelCad.

Det finns ett flertal modelleringsverktyg på marknaden som liknar SteelCad, men eftersom
SteelCad är det som används mest och är nästan ensamt på den svenska marknaden, kommer
endast detta verktyg att behandlas i det här kapitlet.

Produktmodellering kallas ibland också för modern 3D-IT. Med det menas att den
tredimensionella modellen kopplas till intelligent information. Varje komponent eller element
kan ses som en produkt i ett system av produkter som tillsammans bildar en modell av en
byggnad där informationen lagras i en gemensam databas.

Idag är det främst tillverkande företag och de som arbetar med stålkonstruktioner som
använder den här typen av teknik. Det har visat sig vara ett hjälpmedel även för andra aktörer i
byggprocessen och ett flertal försöksprojekt har utförts med bland annat lättbyggnadsteknik
med syfte att se hur produktmodellering kan vara ett stöd i produktionen.

En av drivkrafterna bakom konceptet är BLOCO AB, Stockholm. Försäljning och utveckling
av programvaran och modelleringsverktyget SteelCad är Digital Design Development AB
(DDD), Stockholm.

4.1 Modelleringsverktyget SteelCad

För att bygga en produktmodell måste man använda sig av ett verktyg som i det här fallet är
SteelCad. I dataprogrammet placerar användaren in färdiga objekt t ex en stålprofil som
tillsammans med andra objekt bildar en modell av en byggnad. Objektets data såsom geometri,
vikt, yta osv är redan definierad i en produktdatabas.

Det bör understrykas att modellera inte är samma sak som att rita. Objekten som ”monteras i
datorn” är virtuella objekt och arbetet med att bygga modellen liknar arbetet med att bygga en
modell i verkligheten. Vid modelluppbyggnad provmonteras produkten innan det är dags för
slutmontering.

För modellering av en stålpelare kan tillvägagångssättet se ut enligt följande:
- En pelare av HEA 240 stålkvalitet S275JR, definierad i exakt position i rymden med
angivande av kapningar i båda ändar.
- Fotplåt PL 30x400x440, S355N med exakt läge för hål. Svetsar till profil är angivna.
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- Topplåt PL 15x240x360, S355N med borrhål inklusive skruvar med en skruvlängd och
kvalitet. Svetsar till pelare är angivna.

Istället för att knyta information till grafiska enheter som i traditionell CAD, är det tvärt om
med produktmodellering. Det är databasens textinformation som genererar grafiken och varje
gång man öppnar modellen genereras den på nytt. Det medför att filfomatet blir betydligt
kompaktare.

4.1.1 Programmet SteelCad

Programvaran SteelCad är ett interaktivt program och ett system av programmoduler och
databaser. Programmet är ursprungligen anpassat för modellering av stålstrukturer. SteelCad
har ett systerprogram WoodCad och ConcreteCad där man bygger strukturer av trä-
respektive betongelement. Även om SteelCad är anpassat för stålstrukturer används det även
för andra typer av material. Det finns egentligen ingen begränsning för vilken information som
kan lagras.

PROF

PROJEKT

BOLT

JOINT

PPROF

S

T

E

E

L

C

A

D

SPROF

SPLOT

DWGS

LISTS

Figur 4.1 Beskrivning av system SteelCad. Källa: Manual till SteelCad, 1995

Följande databaser ingår i SteelCad:

PROJEKT I projektdatabasen lagras all information om projektet, koordinat samt sökväg 
till produktdatabaser i en hierarkiskt ordnad struktur.

BOLT Är en produktkatalog över standardbultar, muttrar och brickor

PROF Är en produktkatalog med standardprofiler. I katalogen finns även information 
lagrad om varje profiltyp.

JOINT Databas där information finns om varje knutpunkt. Knutpunkterna är lagrade 
som parametrar.

PPROF Om den önskade profilen ej finns i produktkatalogen PROF kan man skapa denna
speciellt för det aktuella projektet. Informationen om profilen lagras då i 
katalogen som heter PPROF.
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Programmoduler som ingår i SteelCad:

SPROF Program som hanterar databasen för standardprofiler.

SPLOT Program som producerar ritningar från projektdatabasen

HDUMP Program som konverterar databasen till en ASCII fil eller tvärt om. En ASCII-fil 
är en allmän filtyp som kan läsas av alla program.

4.1.2 Definition av databas

Databas och register betyder ungefär samma sak. En databas är en informationsmängd som
lagras och strukturerats så att en dator med dess hjälp kan söka och hämta önskad information.
Exempel på en enkel databas är adressregister, kunddatabas eller en artikeldatabas.

Databaser har eget frågespråk, rapporteringsgenerator och andra verktyg inbyggt i systemet.

En definition:
A collaction of information about a group of related subjects. All the information
about a subject is stored in a record. Therefore, another definition for a database
would be a group of related records. [Ove Lagerqvist, LTU ]

Databaser indelas i tre grupper beroende på typ:

1.  Nätverksdatabaser

2. Relationsdatabaser - t ex Microsoft Access
I relationsdatabaser är informationen lagrade med kopplingar (relationer). På så sätt kan
sökningar, utskrifter, sortering mm göras i databasen. Idag anses den databastypen vara den
överlägset bästa, men det beror givetvis på användningsområdet.

3. Hierarkiska databaser - t ex SteelCad
I hierarkiska databaser ingår det en typ av databas som kallas objektorienterad. En
objektorienterad databas kan strukturera data efter hur saker är uppbyggda (t ex
objektorienterad modellering). En styrka hos objektorienterade databaser är att de kan blanda
binär data (ettor och nollor) med text. Men för att vara objektorienterad måste denna uppfylla
vissa krav som t ex abstrakta datatyper, arvsmekanismer etc.

Visionen är de så kallade associativa databaserna. En associativ databas fungerar som
människans (programmerarens) hjärna, men är ännu så länge avlägsen.
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4.1.3 Databasen i SteelCad

Databasen i SteelCad är logiskt strukturerad i en hierarkisk ordning och uppdelad i noder. En
nod är en ”knutpunkt” i den hierarkiska strukturen. I figuren nedan kan man säga att varje ruta
är en nod. Varje objekt i strukturen äger ett annat objekt. En hallbyggnad äger ramar, bjälklag
och väggar. En ram äger i sin tur t ex diagonaler, pelare och balkar. Slutligen kan en pelare äga
en fotplåt, hål och bultgrupp.

BYGGNAD

VÄGGARBJÄLKLAGRAMAR

LIN3LIN1 LIN2 +12.00+6.00 LINA LINB

PELAREDIA BALK

B001.SAM

PL017.SPLPR004.SPR

AUTOMATISK

MANUELL

KLASSNOD

HIERARKI

Figur 4.2 Hierarkiskt strukturerad databas. Källa: Handledning i SteelCad, Patrik Svanerudh

När man modellerar i SteelCad strukturerar man databasen till viss del manuellt efter typ av
byggnad. Varje komponent tilldelas därefter en klass, t ex diagonal, pelare eller balk. SteelCad
anger sedan automatisk noder från produktdatabasen, varifrån varje komponent hämtas.

Enklaste fallet är modellering av en rak balk. Den enda informationen som lagras i
projektdatabasen är:

- Koordinat för startpunkt
- Koordinat för ändpunkt
- Koordinat som beskriver balkens rotation
- Typ av balk och balkens dimension samt sökväg vill produktdatabasen
Övrig information hämtas från produktdatabaserna.

4.1.4 A-modul till SteelCad

A-modulen är en anpassning av SteelCad för stomkomplettering och utvecklad av DDD. Den
består av ett antal tilläggsprogram (makron) med vilka man kan modellera generiska objekt.
Inga ”riktiga” produkter utan symboler av dessa t ex gipsskivor, isolering, dörrar och fönster.

Programmet genererar automatiskt fönster och dörruppställningsritningar med önskade
attribut.
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4.2 Kort om projektering med SteelCad

4.2.1 Analysprogram

STAAD III är världens mest spridda analysprogram med över 50.000 användare. Med STAAD
III byggs 3-dimensionella analysmodeller för fackverk, ramar, plattor och skal. Laster påförs
grafiskt i modellen. För varje last visas en lastikon där typ, intensitet och riktning kan ses
visuellt. Dessutom kan en dimensionskontroll s k ”Code-check” göras med olika nationella
normer.

STAADIII kan sedan överföras till andra program t ex AutoCad, Frameworks och SteelCad.

4.2.2 Basmodellering

Från STAADIII kan man importera analysmodellen till SteelCad, en så kallad basmodell.
Alternativet är att ur profildatabasen hämta objekt som placeras ut i datormodellen med
angivande av start och slutpunkt samt rotation i ett tredimensionellt koordinatsystem. I det här
skedet är ännu inte sammanfogningar av elementen definierade. Profillängder är ej heller exakta
eftersom anslutningsdetaljer saknas.

4.2.3 Detaljmodellering

I basmodellen går man in i varje knutpunkt och sammanfogar komponenterna.
Tillvägagångssättet liknar det vid basmodellering, Men nu tittar man på detaljerna ändplåtar,
hål, bultar och svetsar.

Med en färdig detaljmodell genomförs en automatisk littrering och måttsättning av alla
ingående komponenter och montageelement. Programmet känner av vilka som är identiska och
ger samma littra med angivande av antal som skall tillverkas.

Utifrån databasen kan man sedan hämta den information som krävs för tillverkningen och
montaget t ex ritningar och materialspecar.
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 DATABAS                  
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Bild 4.1 Exempel på utskrifter från SteelCad, Källa: DDD, Jan-Olov Edgar.

4.3 Byggprocessens två steg

Byggprocessen kan beskrivas som en strikt uppdelning mellan uppbyggnad av modellen och
realisering av denna i full skala. Förvaltningen av byggnaden kommer som ett tredje steg i
byggprocessen.

I uppbyggnaden av modellen sker projekteringen samtidigt som produktionsplaneringen, en
sk samtidig produktutveckling.

Vid realiseringen av modellen bygger man denna i verkligheten. Det sker genom tillverkning
av komponenter och montageelement samt slutmontering av dessa.

4.3.1 Uppbyggnad av produktmodellen

Konceptet innebär att alla parter i projektet arbetar med samma modell, och informationen som
produceras av dem lagras i en gemensam databas. Vid modelluppbyggnaden byggs
kunskapsinnehållet upp i projektet. Alla problem och detaljer löses i detta skede för att
produktionsfasen skall bli så kort och problemfri som möjligt.
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BYGGHERRE
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Bild 4.2 Modelluppbyggnad, Källa: DDD, Jan-Olov Edgar

I uppbyggnaden av produktmodellen kan samtliga aktörer i byggprocessen medverka.
Entreprenören är den som skall driva projektet när modellen skall realiseras i verkligheten. Det
är ett samarbete där det gemensamma målet är att utforma modellen ända till detaljnivå.

4.3.2 Realisering av produktmodellen

När produkten är färdigmodellerad i SteelCad, är det dags att realisera produktmodellen i
verkligheten.

Det är nu det visar sig om informationen som en gång matades in i databasen är intelligent. En
dator kan endast lagra och behandla information. Har värdelöst data matats in, kan man
förvänta sig detsamma av det som kommer ut från databasen. Nedanstående information
genereras automatisk från SteelCad.

I dag kan SteelCad kostnadsfritt hämtas från Internet i en demoversion. I denna kan ej
ändringar av modellen göras, men den fungerar väl som ett verktyg där information kan hämtas
från databasen.
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  DATABAS
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Bild 4.3 Informationsuttag från databasen, Källa: DDD, Jan-Olov Edgar

Inköpare får exakta listor på ingående material. Leverantören använder specar, kaplistor och
eventuellt CNC-filer för att göra leveranser och tillverka komponenter. Beroende på om
byggplatsen är en ren montageplats eller om det sker viss tillverkning levereras erforderliga
tillverkningsunderlag och montageritningar.

CNC = Computer Numeric Controlled innebär att tillverkarens maskiner får information från
datormodellen för att kunna tillverka en enhet. Enheterna littreras och levereras i exakt
dimension.

4.4 Aktörernas roll

För att utnyttja informationen från databasen och produktionsfasen skall bli så effektiv som
möjligt, krävs att arbetet drivs på ett visst sätt och att den traditionella byggprocessen
modifieras. Aktörerna är de samma som i den traditionella byggprocessen. Det som skiljer är
främst sättet att arbeta samt ansvarsförhållandet mellan parterna. [Cederfeldt, 1997a]

Byggare som har hela kompetensen i sin egen organisation har visat goda resultat vid
användandet av produktmodellering i produktionen och montaget. Tillvägagångssättet för de
olika parterna beskrivs enkelt enligt följande.

Beställare

Med hjälp av 3D-tekniken kan beställaren gå in och besiktiga sin byggnad innan det är
realiserat i verkligheten. Kunden får på så sätt en tydlig uppfattning om vad han får för sina
pengar och chansen för att denne skall vara nöjd i slutänden ökar avsevärt. Baserad på
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produktmodellen får kunden en ekonomisk och miljömässig kalkyl som ligger till grund för
investeringsbeslut.

Samtidig produktutveckling

Ett industriellt byggande förutsätter att projektering och produktionsplanering kopplas samman
och ses som en integrerad verksamhet. Det gemensamma ansvaret ligger i att utforma
byggnaden ända ned till detaljnivå. Beslut som idag tas i byggskedet skall tas tidigare.

Kalkyl

Eftersom modellen byggs upp i stort sett efter arbetsmoment som sedan skall utföras i
verkligheten är det möjligt att utveckla kalkylverktyget mer nyanserat och relaterat till både
arbetsåtgång och material. Möjligheterna till att göra en mer exakt kalkyl ökar samtidigt som
risken för att missa delar i projektet minskar. Underlaget för kalkylen är databasen och inte
ritningar och beskrivningar.

Parallellt med det här arbetet, utvecklar Fredrik Edfast, Luleå tekniska Universitet, ett
kalkylverktyg som är kopplat till SteelCad.

Inköp

I databasen kan man vid dess uppbyggnad göra en simulering av montageordningen. Från
denna genereras listor på olika material eller element som skall monteras under en viss
tidsperiod. Inköpare kan arbeta mer med långsiktiga affärsförhållanden som med hjälp av
mängder och leveranstidplaner gör avrop baserade på leveransavtal. Det liknar mycket
inköpsprocessen inom bilindustrin.

Leverantör

Inläsning av data från ritningar eller listor tar tid och kan medföra fel. Det är därför viktigt att
manuella överföringar av data undviks för kvalitetssäkring och effektivisering av
byggprocessen. Leverantörer måste investera i produktionsutrustningar, som från CNC-filer
(genererade från produktmodellen) kan tillverka och märka element och material för att
underlätta montaget på byggarbetsplatsen.

Prefabricering

Denna kan ske hos leverantören eller i fältfabrik på byggarbetsplatsen. Tillverkningen av
elementen kan göras av färdigkapat material för varje element typ IKEA-metoden, eller
maskiner som styrs av CNC-filer.

Montage

Montageritningar genereras från databasen och visar läge, littra, infästningsdetaljer och
montageordning för de element som skall monteras. Montaget styrs av att det blir rätt ifrån
början.
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5. VR - teknik

Skenbar verklighet, eller som det heter på engelska Virtual Reality (VR), är ett system av
datorprogram och datorer som gör det möjligt att skapa en konstgjord tredimensionell miljö i
form av landskap, människor, hus, bilar, maskiner mm. I den konstgjorda miljön kan man
sedan röra sig fritt i realtid. Bilden spelas upp på dataskärmen, en projicerad bild på väggen
eller i ett par så kallade VR-glasögon.

Animationer är en annan typ av teknik för visualisering. AutoCad har en renderfunktion som
skapar ytor på tredimensionella modeller. 3D Studio liknar AutoCads renderfunktion men är
mer utvecklad, och bilderna blir mer fotorealistiska. Dessutom kan man i 3D-Studio göra
förflyttningar i modellen.

”En bild säger mer än tusen ord, VR säger mer en tusen bilder”
[John Johansson, Enator]

Skillnaden mellan VR-teknik och animationer är möjligheten att röra sig fritt i en kostgjord
miljö. Dessutom kan man flytta föremål, öppna dörrar, ändra texturer, spela upp ljud med mera
direkt i realtid.

Det finns två huvudtyper av VR; desktop-VR och immergerande VR. Vid desktop VR ser
användaren bildskärmen och omgivningen. I immergerande VR befinner dig användaren i den
konstgjorda miljön, avskärmad från verkligheten.

Det finns även en annan uppdelning av VR, nämligen mellan de som arbetar med
datorgenererade miljöer och de som arbetar med verkliga (telenärvaro). Telenärvaromiljö
skapas genom en videokamera och är således inte datorgenererad information.

5.1 VR-historia

Sensorama var det första riktiga exemplet på flersinnessimulatorn och visades för allmänheten
1962. I den kunde användaren åka motorcykel genom New York och känna blåst och lukt
utöver bild och ljud. Systemet hade allt ett VR-system skulle ha bortsett ifrån att turen var
förinspelad och därför ej var interaktiv [1].

Ett företag som har haft stort inflytande på utvecklingen är NASA Ames. 1986 hade NASA
teamet  skapat en virtuell miljö som tillät användaren att använda röstkommando, höra
syntetiskt tal och 3D-ljud samt manipulera med virtuella objekt direkt genom att gripa dem
med handen. Datorn var inte längre en separat apparat som användaren satt och stirrade in i.
Nu var användaren inne i miljön. Detta system var långt ifrån helt tillfredsställande, för det
första var upplösningen på skärmarna väldigt låg och för det andra reagerade datorn på
rörelser med en fördröjning på en femtedels sekund men utvecklingen går framåt och
förbättringar sker allt eftersom.
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5.1.1 Utvecklingen för VR

Utvecklingen av VR-tekniken går fort framåt likt den övriga datorindustrin. Det som driver
denna är enligt Samuel Skoglund, Summit Engineering, främst följande tre orsaker:

1. CAD-programmens utveckling och framsteg. Man vill visa kunden hur produkten ser ut
innan den är ”verklig”.

2. Behovet och krav på att utveckla simulatorer. En simulator kan användas för träning eller
för att testa produkter. En simulator kan vara en betydande kostnadsbesparing jämfört med
användandet av verkliga produkter.

3. Akademiker som sätter ribban väldigt högt och programvarutillverkarna tar det som en
utmaning och lyckas ofta förr eller senare.

Vidare menar Samuel att utvecklingen kan liknas vid en ”seriös lekstuga”, där det inte finns
någon gräns för det teknikniskt genomförbara och möjligheterna med användningen av
tekniken bara ökar.

5.1.2 Användningsområden för VR

Det amerikanska byggföretaget Bechtel har i en avdelning för FoU en arbetsgrupp för
avancerad visualiserning och VR-teknik. Dessa har identifierat en rad användningsområden för
VR se tabellen nedan

Användningsområde

Marknadsföring Förklara projekt för potentiella kunder

Affärsutveckling Kostnadsuppskattningar i tidigare skeden

Samhällsrelationer Demonstrera projektets påverkan för samhällsgrupper

Relationer till
investerare

Förklara projektet för finansiärer

Projekt utveckling Visualisera och jämföra alternativa lösningar

Installations- och
processamordning

Optimera samordningen vid multipla system

Byggledning och
projektstyrning

Hantera multipla upphandlingar och entreprenader.

Inköp Relatera modellelement till databaser för kostnader
och tidsstyrning

Byggnadsproduktion Repetera komplexa byggnadsmoment med byggaren

Juridik Visualisera och utvärdera vid rättsliga tvister

Säkerhet Träna operatörer vid riskfyllda operationer

Tabell 5.1 Användningsområden för virtuell verklighet och avancerad visualisering. Källa: Bechtel Corp.
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5.2 Den virtuella verklighetsprocessen

För att skapa ett VR-system börjar man med en persondator eller en arbetsstation, i vilken man
monterar in hårdvara för 3D-ljud och grafikgenerering. För att användaren skall ha en separat
bild för varje öga och uppleva djup, måste datorn ha två grafikenheter som genererar de
stereoskopiska bilderna. Alternativet till att använda två grafikenheter är att ha två datorer som
genererar var sin bild, men då krävs det att man koordinerar ihop de båda datorernas arbeten.

Signal-
konverterare

Signal-
konverterare

Grafikkort

Grafikkort

3D Ljud-
processor

Ljudkälla

I/O port

D
a
t
o
r
g
r
ä
n
s
s
n
i
t
t

Användar-
applikation

Simulerings-
hanterare

3D Modell-
databas

DatorsystemExtern hårdvara

Höger öra

Vänster öga

Höger öga

Vänster öra

Applikation

Tillbehör, tex:
Handske eller 3D-mus

Bild 5.1 Schematisk bild av ett VR-system

Virtuella världar måste vara både mjuka och snabba så att upplevelsen blir så verklig som
möjligt. Genom forskning har man kommit fram till att responstider under 100 millisekunder
kan klassas som realtid. Under den tiden, som är ungefär lika lång som en blinkning, måste
datorn bearbeta all information från användaren, göra beräkningar och generera den nya bilden.
Det som tar mest tid i denna process är att ta fram de nya vyerna, vilket kräver kraftfulla
grafikkort för att snabba på genereringsprocessen.

Det mänskliga ögat upptäcker frekvenser som är lägre än 17 Hz, det vill säga bildväxlingar
som är färre än 17 bilder per sekund upplever vi som ”ryckiga” eller flimmer. En TV  visar 20
bilder per sekund, 20 Hz och då hinner inte våra ögon uppfatta bildväxlingarna. För att snabba
på genereringsprocessen skulle man i förväg kunna lagra alla bilder man kan se, men detta
skulle ta åtskilligt utrymme i lagringsutrymmet. I stället låter man VR-systemet interaktivt
generera de bilder användaren ser beroende på var han befinner sig i den virtuella verkligheten.
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5.3 Enator VR-Center i Västerås

Enator VR-center ägs av Enator Telub AB och drivs i samarbete med G.R.A.F. VR-centret
bedriver projektbaserad undervisning i Virtual Reality och åtar sig att göra VR-applikationer
inom många skilda områden. Exempel på uppdragsgivare och applikationer som Enator VR-
center har gjort är:

- Adtranz, digital prototyp av X2000
- ABB, Power Systems, visualisering av offererad anläggning
- Banverket, beslutsunderlag vid val av bullerskärmar för mälarbanan
- ABB, Motors, lokalplanläggning
- Andersson Fastigheter AB, beslutsunderlag vid utformning och färgsättning av ny entré.
- ABB Atom, visualisera tillbyggnad av nödkylanläggning vid Oskarshamns kärnkraftverk.

Utrustningen består utav 15 st Silicon Graphics Indy arbetsstationer, en Silicon Graphics
ONYX Reality Engine, samt mjukvara för 3D-modellering, visualisering och ljudsimulering.

5.3.1 VR-studie på LM-hallen

För att göra en VR-applikation behöver man en 3D-modell som byggs upp i något
dataprogram. Underlaget för att göra denna modell kan vara ritningar eller ritningsfiler. De
flesta rit- och modelleringsprogram och även SteelCad kan exportera ritningsfiler i DXF-
format, som är en allmän filtyp för grafik.

I det här fallet användes en Silicin Graphics dator med 3D-modelleringsprogrammet
MultiGenII för att bygga upp LM-hallen. Underlaget var DXF-filen som exporterades från
SteelCad. Modellen i DXF-format var färdig att läsas in i MultigenII efter att den konverterats
till en Flight-fil (förkortas *.flt) som är filformtatet för MultigenII. Vektorer från DXF-
formatet omvandlar MultigenII till ytor som består av trianglar.

LM-hallen är ursprungligen modellerad med korrigerad plåt på tak och väggar. Det medför att
antalet trianglar för bara plåten skulle bli enormt stort. I det här fallet togs plåten bort och
hallen visas endast med stommen. Trots det återstod ca 8000 trianglar i LM-hallen. Arbetet i
MultigenII var i det här fallet att förädla modellen genom att lägga till ytor.

Dessutom kan man komplettera modellen med texturer och omgivning för att modellen och
miljön skall bli mer realistisk. En textur kan vara ett fotografi av en yta och blir således
tvådimensionell i modellen. När en modell byggs upp i datorn blandar man tredimensionella
objekt med tvådimesionella bilder. Det lurar ögat med syftet att reducera antalet trianglar vilket
leder till ett kompaktare filformat.

När modellen av LM-hallen var färdig, var det dags att göra användarapplikationen. Den
gjordes i programmet Lynx, där man med kommandon anger hur man vill transporteras och
vilka funktioner som skall finnas med i den konstgjorda miljö. När applikationen sedan körs i
realtid användes ett program som heter Vega. Vega kan sägas vara simuleringshanteraren och
Lynx är verktyget för att göra användarapplikationen.



Virtuellt byggande & Produktmodellering Kapitel 5

30

För att kunna köra LM-hallen på en PC via Internet behöver programfilen vara i ett så kallat
VRML format (förkortas *.wrl) vilket är Internets 3D-format. Filen kan tolkas av en WEB-
läsare med insticksprogrammet CosmoPlayer 2.0. WEB-läsaren bör vara Netscape
Communicator 4.0 eller senare. Dessutom behöver datorn vara utrustad med ett 3D-grafikkort
för att förflyttningar inte skall bli ryckiga.

En 3D-modell av LM-hallen finns att studera på Internetadressen:
http://www.ce.luth.se/constman/publ/civing/dansan

Arbetet med att konvertera Flight-filen från MultigenII till VRML-formatet utfördes av Per
Lindström, Enator Telub AB i Stockholm.

5.4 Program på marknaden för att göra och köra VR- applikationer

Tidigare har VR-applikationer endast varit möjligt att köras på stora och dyra datorer typ
Silicon Graphics. Idag har persondatorer (PC) blivit allt kraftfullare och billigare samtidigt som
applikationerna kräver allt mindre av hårdvaran. På så sätt blir VR-tekniken lättare tillgänglig
och kan användas av alla som har tillgång av en modernare PC med ett kraftigt grafikkort.

Det finns troligtvis ett antal system och program som jag inte har tagit med. Utvecklingen inom
området går väldigt fort. Efter att ha gjort en undersökning av marknaden baserad på vilka
system som används och säljs idag redovisas följande. (Se bilaga 6)

System                               Leverantör                                             Land
Realimation [3] Datapath Limited Enland
Realax [4] Realax Software AG Tyskland
EON [5] Prosolvia Clarus Sverige
dVise [6] Division Limites England
MultiGen II [7] MultiGen Inc USA

Tabell 5.2, Exempel på marknadens VR-program.

Mer information och en kort jämförelse mellan programmen finns i bilaga 5.
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6. Delstudie 1 - IT i montage

Det är lätt att säga att byggbranschen är konservativ och att utnyttjandet av ny teknik i
produktionen och montaget inte ens är jämförbart med övriga producerande industrier.
Stämmer de här påståendena? Är det likadant i hela världen? Finns det något som vi kan ta
efter och lära av andra länder?

6.1 Förutsättningar

För att utreda hur man arbetar med IT i montaget i hela världen, och ge fullständiga svar på
frågorna skulle det krävas omfattande undersökningar. I det här kapitlet ges istället exempel på
andra länders framsteg.

Tillverkare och leverantörer av byggsystem har vid användningen av datorteknik gjort
effektiviseringar av sin verksamhet. Det är främst CAD/CAM -systemet som medfört denna
utveckling och kan jämföras med förkonstruerade byggnader och kommer inte behandlas i det
här avsnittet som handlar om montaget på en byggarbetsplats.

När jag sökte information om ämnet upptäckte jag att det inte alltid är så lätt att veta om
tekniken finns idag eller är en vision. Likaså är det svårt att bedöma om man utnyttjar den
teknik som finns. Jag har valt att inte redovisa sådant där tveksamhet råder.

Övriga informationskällor som inte är publicerade är också angivna i referenskapitlet. Alla
källor har jag inte tagit med i texten vilket beror på att de inte har några intressanta framsteg
att rapportera, vilket i och för sig är intressant.

6.2 Problem med IT ?

IT användningen inom byggbranschen har markant ökat det senaste decenniet, men
effektiviseringen inom byggprocessen har inte utvecklats i motsvarande takt. CAD-teknik som
introducerades i mitten av 80-talet, har visserligen förenklat ritningsframställningen, men det
har inte lett till någon utveckling eller effektivisering av produktionen eller montaget.

6.2.1 Interoperabilitet

Den situation som byggnadsindustrin befinner sig i idag beskrivs med ett begrepp som kallas
Islands of Automation. Integrationen mellan olika processer och projektskeden saknas, och
avsaknaden av interoperabilitet beskrivs som fristående öar, som var för sig är automatiserade
till olika grad. Processer och skeden saknar i stort möjligheten att utbyta information. [Engvall,
1997]

De fristående öarna kan t ex vara byggteknisk funktion och konstruktion, arkitektonisk
funktion och utformning, byggproduktion samt drift och förvaltning av fastigheter.
Typ av automatisering i olika skeden:
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Byggteknisk funktion och konstruktion
CAD, hållfasthetsberäkningar, analys mm

Arkitektonisk funktion och utformning
2D-CAD, 3D-CAD, visualisering mm

Byggproduktion
Projektplanering, mängdavtag, bokföring, EDI, byggsystem mm

Drift och förvaltning av fastigheter
GIS mm

Orsaken är att det saknas standarder och tekniska specifikationer när det gäller
informationsutbyte. Det är dels en komplex uppgift att skapa en standard som beskriver alla
typer av byggnader i alla skeden, och i motsats till exempelvis bilindustrin så saknar
byggnadsindustrin stora aktörer på marknaden som kan driva utvecklingen av standarder.
Byggindustrin har ett stort antal mindre aktörer som saknar den styrka och kompetens som
krävs för att stödja standardiseringsarbetet.

6.2.2 Industry Alliance for Interoperability, IAI

I USA finns en organisation som heter IAI, vilken skapats för att utforma en teknisk
specifikation för hantering och överföring av data inom byggnadsindustrin. Specifikationen
som kallas IFC, Industry Foundation Classas, och IAI har som mål att skapa ett filformat som
är oberoende av olika systemleverantörernas filformat. Specifikationen skall stödja
informationsflödet över byggnadens hela livscykel. IAI är grundat på initiativ av ett flertal
aktörer, och organisationen är internationell.

AcadGRAPH (D) Autodesk (US)
Brics / Bentley (B/US) CADPOINT (S)
Eagle Point (US) Graphisoft (US)
Hevacomp (GB) IBM (US)
IEZ (D) INNOVATIVE TECH (US)
Intergraph (US) KETIV (US)
KOUZO (J) LBNL (US)
MC2 (US) Muigg (A)
NAOKI (CAN) Nemetschek (D/US)
NIST (D) Pacific NW Nat.L (US)
PGN (D) Primavera (US)
rebis (US) RIB (D)
RoCAD (H) SOFISTIK (D)
Softdesk (US) Softtech (D)
Timberline (US) Triplan (D)
Ziegler (D) Visio (US)
U.S. Cost, Inc (US)
Tabell 6.1 IAI-medverkande parter. Källa: IAI
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6.3 IT användningen i montaget

6.3.1 Positionering, lägesbestämning

Allmänt

Med positionering menas att utifrån ett underlag, exempelvis en ritning, placera ut en koordinat
i det tredimensionella rummet.

Sverige

GPS används idag både för inmätning och utsättning, främst inom anläggningsbyggande. Vid
uppförandet av  Öresundsbron användes GPS för att sätta ut betongfundamenten [8]. Tekniken
kallas för RTK (RealTimeKinematic) och betyder att instrumentet gör mätningar hela tiden.
Noggrannheten för den här typen av mätning är  ca. 1cm i plan och 2cm i lod. För att uppnå
denna exakthet måste GPS-mottagaren nå fyra satelliter samtidigt och en referensstation som
står på en känd punkt. Om någon satellit är skymd av ett föremål kan tekniken inte användas.

Utsättning med totalstation är mer vanligt vid husproduktion. Utsättaren hämtar önskade
punkter från ett digitalt ritningsunderlag och överför koordinaterna till totalstationen för att
sedan sätta ut dessa i verkligheten. Tekniken har en noggrannhet där det endast kan skilja
någon  millimeter i plan och lod.

England

I Storbritannien har man utvecklat Hi-tech hjälm [9] som används vid lantmäteriarbete.

Hjälmen har tagits fram av det skotska företaget Measurement Devices, som har sökt patent på
systemet som kallas Generation II Surveyor.

Systemet sänder iväg en röd laserstråle som operatören riktar in mot önskat mål genom att titta
i ett okular som är monterat i hjälmen. Systemet kan mäta en punkt på ett avstånd på upp till
200 meter på endast en halv sekund. Eftersom operatören har händerna fria lagrar han sedan
mätningsdata direkt på en fältdator. Systemet består av en hjälmmonterad laserklinometer och
en laseravståndsmätare. Den är även konstruerad att vara kompatibel med GPS så att man med
hjälp av satelliter också kan använda systemet för positionsbestämningar.

Hjälmen med systemet väger två kilo och kostar 60000 kronor. Systemet har redan använts i
gruvindustrin, och kommer även att användas vid olika typer av konventionella byggmätningar.
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6.3.2 Kvalitetssäkring

Sverige

För kritiska arbeten och moment dokumenteras rutinerna för arbetets utförande. Det mesta
görs idag manuellt med datorn som stöd för ordbehandling.

Databaser med erfarenheter, materialinformation mm har utvecklats för att vara tillgängliga
genom sökning på Internet och CD-ROM. Idag erbjuder Svensk Byggtjänst [11] bland annat
nedanstående elektronisk information:

BygginfoBas
Är ett elektroniskt bibliotek, där man genom ett söksystem kan få tillgång till lagar, normer och
föreskrifter i fulltext.

REDA
Är ett beskrivningshjälpmedel och innehåller förslag till texter AF, AFK, Mark, Hus, VVS, kyl
och El.

Typbas
Kompletterar Varudatabasen, med vilka varor som är typgodkända.

Japan

I Japan används små bärbara ”handdatorer”  där kontrollresultatet matas in i samband med att
kontrollrundan sker på bygget. Informationen skickas sedan ut till berörda underentreprenörer.
[Mats Jonsson]

USA

En intelligent bygghjälm [10] som samlar information och data från byggplatsen har utvecklats
av institutet för väg- och vattenbyggnad vid universitetet i Illinois.

Hjälmen som är av skyddande plast har en inbyggd videokamera, mikrofon, hörlurar och en
videodisplay som gör att man kan se data och omgivningen på samma gång. Till den kopplas
en bärbar dator och en telekommunikationsutrustning. Utrustning är kompakt för att
kontrollanten obehindrat och säkert skall kunna ta sig fram på en farlig arbetsplats.

Den digitala bygghjälmen med utrustning gör att användare kan samla, lagra, ta emot och
sända data från byggplatsen i form av text, video, foto och ljud.
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6.3.3 Visualisering

Sverige

3D-teknik har används flera år, men när informationen skall visualiseras på byggarbetsplatsen
är det traditionella ritningar som dominerar. Även om underlaget är projekterat med 3D-teknik
så levereras således 2D-ritningar. I vissa fall brukar konstruktörerna ”bjuda” på att skicka med
en vy på t ex stommen.

VR-teknik, som beskrivs i nästa kapitel, har använts inom byggbranschen, men främst för att
presentera ett projekt för kunden i samband med offert eller som beslutsunderlag då alternativa
lösningar utvärderas.

USA

I USA utnyttjar flera av de största byggarna möjligheten att länka projektinformation till
tredimensionella CAD-modeller. Aktörer som har sådana system  i USA är bland annat Bechtel
Corporation och Fluor Daniel Inc. och dessa används främst vid uppförandet av process- och
industrianläggningar. [Engvall, 1997]

Bechtel har i en avdelning för FoU en grupp som arbetar med avancerad visualisering och VR-
teknik.

6.3.4 Planering, byggstyrning

Sverige

I Sverige har man utvecklat program som skall vara ett stöd för produktionen. Ett exempel är
skanskas byggprogram där man kan kalkylera och följa upp kostnader i ett projekt. Det riktar
sig främst till byggare och ekonomer inom bygg- och anläggningsprojekt. Byggprogrammet är
gjort för samverkan i datornät och består av ett antal hopkopplade system. Ett kalkylsystem
med möjlighet till att prissätta resurser och en rapporthantering. Ett uppföljningssystem med
verktyg för hantering av budget, nedlagda kostnader, avstämningar och prognoser.

Byggprogrammet är dessutom en bas för integration mot andra system. Exempel på sådana är
anbuds- och marknadsbevakningssystem, planeringsprogrammet PowerProjekt,  ett
inköpsprogram, samt skanskas redovisningssystem SKARE.

Medusa Bygg är ett verktyg med syfte att hantera informationsflöden genom hela
byggprocessen [13]. Exempel på information är :

Areainformation Beräkningsdata Mängdinformation
Indata för kalkyler Resursinformation Information om sakvaror
Rumsinformation Zoninformation Indata för förvaltningsskedet
Uthyrningsunderlag Planritningar 3D-modeller
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För produktionsfasen finns funktioner som:
1. Mängdavtagning för inköp av material
2.  Revideringsfunktion, där man lätt kan göra revideringar med anledning av vad som händer
•  på bygget.
3. Utsättningsdata direkt till totalstation på bygget
4. Presentation av data -skedesindelning

-upphandlingsindelning
-i form av samordningsinformation (projektering respektive 
 produktion om det byggs samtidigt med projektering)

MEDUSA Bygg erbjuder programmoduler till arkitekter, kontruktörer, el-konsulter, VVS-
konsulter, leverantörer, beställare och fövaltare.

MEDUSA Bygg har används i ett flertal byggprojekt med variende volym. Ett av de största är
Länssjukhuset i Sunderbyn, Luleå.

USA

I USA har man tagit fram ett 4D-CAD-verktyg som skall integrera projekteringen med
produktionen. Detta fungerar i princip så att man utifrån ett tredimensionellt objekt från ett
CAD-system länkar eller associerar tillhörande aktiviteter till tidplanen. Den importeras
antingen från ett projektplaneringsverktyg eller skapas i 4D-CAD. Länkningar sparas i en unik
simuleringsfil och ändringar i tidplanen visualiseras i en animering där de olika 3D-objekten
”tänds” eller ”släcks”. Användargränssnittet är uppbyggt så att 3D-modellen, tidplanen (i form
av ett gantschema) samt de aktiviteter, relationer och data som ingår i projektplaneringen kan
överblickas samtidigt. [Engvall, 1997]

Ett exempel på 4D-verktyg är 4D-Planner, vilket är utvecklat hos byggföretaget Bechtel Corp.
Vidareutveckling av verktyget sker hos Bentley Systems och finns att köpa på marknaden.

4D-Planner används av byggföretaget Bechtel Corp. för visualisering, simulering och
kommunikation.

Dillingham är ett byggföretag som använder 4D-verktyget för att visualisera komplicerade
moment i byggnadsskedet för beställaren.

6.3.5 Montage / maskiner

Inom området robotisering och automatisering är det en stor variation på utvecklingen. De
länder som har satsat mest och kommit längst med byggrobotar är Japan och Tyskland.
[Andersson,1996]. I Tyskland ser man hotet av att byggjobbare från  låglöneländer skall
komma och ta jobben ifrån de tyska företagen.

I Japan berättar Mats Jonsson att det är svårt att hitta byggjobbare till den ”smutsiga”
byggbranschen, och det är bland annat därför som robotar utvecklas för montaget.



Virtuellt byggande & Produktmodellering Kapitel 6

37

Robotar kan delas in i två huvudgrupper, de stationära som är avsedda för prefabrikation i
fabrik och de mobila som är avsedda för byggarbetsplatsen.

Robotar avsedda
för husbyggnad

Utvecklingsland

Mobil betongfördelarmast Tyskland

Stationär betongfördelarmast Japan

Nivellering och vibrering av betong Japan
Sverige

Glättring av betongytor Japan

Armeringsutläggning Japan

Murningsrobot Tyskland
forts.

Storbritanien

Autonoma transportfordon Japan

Kakelsättning Finland
Israel

Innertaksbyggande Japan

Applicering av brandskyddande skikt Japan

Fasadmålning Japan

Tabel 6.2 ”State of the Art” för byggrobotar för husbyggnad. Källa IPA, Stuttgart

6.3.6 Dokumenthantering

Allmänt

Det finns ett stort utbud av datorstödd dokumenthantering, och dessa kan kategoriseras i tre
större områden: [Asp, 1997]

- Referenssystem
- Gruppvara
- PDM (Product Data Management)

Ett referenssystem är egentligen en referensdatabas. För varje dokument tilldelas
nyckelinformation för att sökning skall vara möjlig. Informationen om varje dokument kan
sedan läsas på ett så kallat profilblad, där det står en sammanfattning om det aktuella
dokumentet. Exempel på Referenssystem är EurekaFilebase och DocsOpen.

Gruppvara är ett system av funktioner som hjälper en grupp att arbeta. I detta system är
dokumenthanteringen ett hjälpmedel. Fakta om varje dokument såsom dokumentägare,
revideringar, status och dokumentets historia är lätt att ta fram. Andra funktioner som finns i
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en gruppvara kan vara e-post, ärendehantering, kalender etc. All information lagras i en
gemensam databas.

PDM-system eller produktdatasystem är ett övergripande IT-system som hanterar
produktinformation och processer. Ett PDM-system kan liknas vid en ordningsman som
administrerar den information som behövs för att konstruera, tillverka och underhålla en
produkt under hela dess liv.

6.3.7 Nätverk

Sverige

I Sverige har Telia tillsammans med arkitektkopia startat ett projekt som heter ByggNet. Syftet
med detta är att sänka kostnaderna i byggprojekten genom att effektivisera informationsflödet.
ByggNet är i dag inte en färdig produkt men ett antal pilotprojekt har startats, och funktioner
som erbjuds idag är TradeBase Bygg, materialavrop / beställning, dokumentdistribution,
anbud/offert och mängdhantering, elektronisk post och internetanslutning. [Mats Ottosson]

TradeBase är Telias varumärke för elektronisk handel och konceptet för bygg innefattar
produkter och tjänster som stödjer hela handelsprocessen.

Materialbeställningsfunktionen är ett datoriserat avropssystem som ger användaren stöd för
snabba och enkla avrop. Det bygger på att grossisten eller fabriken är ansluten till ByggNet.
Genom ByggNet kan leverantören erbjuda antingen generella bruttoprislistor eller avtalade
nettoprislistor lokalt i arbetsplatsdatorn.

Genom att ansluta servicebyråer kan man direkt från datorn beställa, kopiera och distribuera
digitala dokument. Det kan vara ritningar, PM, protokoll, kalkyler mm.

I ByggNet finns standardiserade underlag för anbudsinformation. Samtliga dokument följer
EDI-standarden för både dokument och mängdmeddelanden.

Med e-post kan kommunikation ske med parter som står utanför ByggNet. Med
internetanslutningen kan alla parter genom ByggNet nå tjänster som finns på internet. Det kan
vara produktkataloger, företagskontrollerade databaser, nummer- och kreditupplysning mm.

För att säkerställa att inga obehöriga skall ha tillgång till ByggNet, regleras anslutningarna i ett
överföringsavtal. Dessutom finns funktioner som digital signatur och personliga ”nycklar” i
form av smarta kort. 

Tyskland

I Berlin har InnovationsZentrum Bau Berlin GmbH startat ett vad de kallar virtuellt
byggteam [12]. Ett virtuellt byggteam är en sammankoppling av små och medelstora företag
inom byggprocessen. Med hjälp av videokonferenser, e-post, Internet och det virtuella
nätverket av företag som skapas för projektet kan de små och medelstora företagen bli starkare
i konkurrensen mot de större aktörerna.
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6.3.8 Övrigt

Japan

I Japan sker i huvudsak montage med prefabricerade element. De har ett system som kallas
SMART där byggnaden byggs med taket först. Därefter höjs detta och våningsplanen placeras
underifrån. Datorer styr hela bygget och robotar styrs för att svetsa och transportera fram
stålbalkar till rätt position. [Mats Jonsson]

6.4 Slutsats

Även om vi i Sverige tycker att utvecklingen går långsamt så verkar övriga länder inte kommit
mycket längre när man ser på IT-användningen i montaget.

Ovillkorligen kommer teknik från annan tillverkande industri att på sikt även användas i
byggindustrin i Sverige, men det krävs att det finns ekonomiska resurser.

Jämför man med Japan så är marginalen på byggprojekten 15-20% mot i Sverige ca 5-10%.
Dessutom är omsättningen betydligt större än i Sverige. [Mats Jonsson]. Det betyder att
japanska företag således kan satsa mycket mer på FoU än Sverige och genomdriva
spektakulära projekt, som t ex att bygga höghus enbart med robotar.
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7. Delstudie 2 - Datorn som stöd i produktionen

Ett grundläggande steg i utvecklingen av ett produktionsstyrningsverktyg är att ta reda på hur
man vill arbeta med datorn som ett stöd ute i produktionen. Vilka problem har man med
datoranvändningen idag och hur vill man att datorn skall vara ett stöd i framtiden?

7.1 Förberedelse

7.1.1 Val av informationsinsamlingsmetod

Det finns en mångfald metoder för att samla information. För att strukturera dessa kan man
indela dem i direkt - indirekt och strukturerad - ostrukturerad informationssamling. Med direkt
metod avses att med egna ögon och öron iaktta skeenden. Med indirekt metod försöker man ta
del av iakttagelser som har gjorts av någon annan. Högstrukturerad och lågstrukturerad har att
göra med hur noggrant man planerar sin datainsamling och hur väl man kan kontrollera olika
förhållanden som inverkar på den information som man får. De vanligaste metoderna för
informationsinsamling sammanfattas enligt nedan.

LÅGSTRUKTURERAD

INDIREKT

HÖGSTRUKTURERAD

DIREKT

spontana
iakttagelser

deltagande
observationer

direkta
observationer

test

intervju

samtal

enkät med
svarsalternativ

enkät med
öppna svar

Figur 7.1 Metoder för informationsinsamling. Källa: Ekhom och Fransson,1975

Valet för informationsinsamlingsmetod stod mellan intervju och enkät med öppna svar, en
kvantitativ metod. En enkät hade varit lämplig om mängden svarande hade varit större. I detta
fall var det ett fåtal personer så valet blev kvalitativa intervjuer.

7.1.2 Förutsättningar

Syftet med intervjufasen var att ta reda på hur man vill att datorn skall vara ett stöd för
produktionen, främst ute på en byggarbetsplats. Teknisk och ekonomisk genomförbarhet var
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inte direkt anknutet till intervjun. Däremot kan den svarande ha haft det i tankarna, trots att det
stod utanför syftet.

7.2 Genomförandet

Metoden för detta var att välja ut och intervjua tre personer från olika företag främst i
Mellansverige. Urvalet är baserat på referenser från Lars Cederfeldt, BLOCO AB och på vad
jag visste om personerna, deras IT-kompetens, kunskap om produktmodeller och anknytning
till produktionen. Följande personer intervjuades:

Martin Asp, JM Stombyggnads AB
Tommy Lundh, Lindab AB
Kerstin Olander, JM Byggnads AB

Inför intervjuerna ställde jag upp ett antal frågeställningar som vi kunde ha som
diskussionsunderlag. I huvudsak berörde dessa hur man arbetar med datorn i dag och hur man
vill att den skall vara ett stöd med ovanstående syfte och avgränsningar.

Vid sidan av detta diskuterades möjligheterna som finns med att använda sig av
produktmodellering och lagra all information i en gemensam databas.

Intervjuerna kan benämnas kvalitativa och tog mellan två och fyra timmar. Frågorna var öppna.

7.3 Sammanfattning av intervjuerna

7.3.1 Allmänt

Alla som intervjuades kunde se ”möjligheter” och hade visioner om produktmodeller. Att
informationen i databasen måste ut till arbetsplatsen och inte gå förlorad någonstans på vägen
dit var alla eniga om. Det finns problem som gör att branschen har stagnerat i utvecklingen och
informationsflödet är trögt och okontrollerat.

- Byggprocessen och ansvaret mellan parterna måste utvecklas! Kan ett nytt
produktionsstyrningsverktyg påverka denna förändring av branschen?

Lundh liknar den ”nya byggprocessen” vid bilindustrin.
Den som skall montera modellen skall också vara med och ge teknisk support, planera
produktionen och kalkylera kostnaderna i samband med modelluppbyggnaden. Installatörerna
är experter på sitt område och kompletterar modellen med erforderliga installationer.
Leverantörerna till projektet måste bli mer delaktiga och även dessa vara med i
modelluppbyggnaden, främst i samarbete med entreprenören och konstruktören. Då kan de
gemensamt besluta i ett tidigt skede om val av komponenter och montageenheter. Genom att
leverantörerna blir mer delaktiga i början av projektet tar dessa automatiskt större ansvar under
produktionsfasen.
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7.3.2 Datoranvändningen idag

Uppmärksammade bostadsprojekt som projekterats med SteelCad är kv.Näktergalen i
Ängelholm, JM:s bidrag till bomässan -98 på Nybodahöjden i Stockholm och projekt Florence
i Hässelby. Gemensamt för dessa är att de byggts helt eller delvis med lättbyggnadsteknik.

- Inte i något av dessa projekt har databasens innehåll varit tillgänglig ute på arbetsplatsen!

Trots det torde denna kunna vara till stor hjälp för de som arbetar ute i produktionen. Främst
för att generera montageritningar och materialspecar.

Man skulle då undvika all mängdning av material som görs idag, om och om igen. Därtill skulle
antalet ritningar som ”skickas” till byggarbetsplatsen reduceras. Man printar bara ut de
ritningar från databasen som behövs. Ingen risk att man inte fått de senaste reviderigarna.

I stället får produktionsfolket ”fråga” de som bygger upp modellen efter den information som
finns i databasen.

Ett problem och kanske förklaring till varför det inte används är att verktyget är anpassad för
modelluppbyggnad och användarvänligheten för produktionsfolket är bristfällig.

7.3.3 Hur skall datorn vara ett stöd ?

Vid uppförandet av ett byggprojekt är det många parter som är inblandade, organisationen är
delvis temporär och varje projekt är unikt. Här finns inte samma upprepningseffekt som övrig
tillverkande industri. I och med det är det viktigt att kommunikationen mellan alla inblandade
fungerar och informationstekniken utnyttjas på rätt sätt.

Visualisering

Med datorn skall man kunna visa detaljer i 3D som är till hjälp för att beskriva komplicerade
lösningar. Alla aktuella ritningar skall vara lagrade i datorn eller en WEB-server, då kan man
printa ut endast de som behövs i A4/A3-format, som är lättare att hantera ute på arbetsplatsen
än de traditionella A1-formatet. Olander berättar att det här sättet att hantera ritningar har
använts vid ett flertal av JM:s projekt med lyckat resultat.

Vid revideringar skickas de nya ritningarna ut med e-post och når arbetsplatsen på några
sekunder.

Traditionella ritningar kan till viss del ersättas av montageanvisningar, liknande de som
medföljer en bokhylla från IKEA.
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Kvalitetssäkring

I och med att man projekterar i 3D, upptäcks flera konstruktionsproblem automatiskt. På en
2D-ritning kan exempelvis en detalj redovisas med ett sträck med förhoppning om att detta
löses ute på arbetsplatsen.

Verkligheten är tredimensionell och på så sätt undviks även installationskrockar.

Vid montage eller tillverkning av en ljudvägg står leverantören för arbetsbeskrivningar. Den är
expert på sin produkt och vet bäst hur materialet skall hanteras och monteras.
Arbetsbeskrivningar länkas till objekten i datormodellen. Beskrivningarna kan antingen vara
bilder med förklarande text, datoranimationer eller en video som spelas upp.

Genom att erfarenheter lagras i en databas kan ”varningsflaggor” hisssas för oseriösa aktörer
och olämpliga byggmaterial på marknaden.

Positionering, utsättning

Både Lundh och Olander tror att framtidens arbetsplatsen blir mer en montageplats av
förtillverkade element som kan liknas vid ett mekano. I och med det minskas behovet av
utsättning samtidigt som ett fel i utsättningen kan medföra stora konsekvenser.

Utifrån en digital ritning skall man kunna hämta koordinater och exportera dessa till ett
utsättningsinstrument. Instrumentet kan vara en totalstation eller en GPS-mottagare, med
RTK-teknik.(Se kap 6.3.1)

Inköp och leveranser

Hela tiden skall man arbeta utifrån en 3D-modell i datorn. Beställningar och leveransavrop
skall kunna göras direkt genom att leverantören är uppkopplad.

Varje komponent skall kunna tidstyras och ha en adressering. Avropen skall vara exakta, exakt
mängd och exakt tidpunkt, för att kunna göra samordnade leveranser. Är bilen inte full från en
leverantör kan den ta med sig material från en annan.

Asp beskrev hur avrop skulle kunna gå till:
När man markerar ett element eller en komponent i datorn skall man få upp en ruta med olika
alternativ där avrop är ett av alternativen. Där anger man när och hur man vill ha leveransen till
arbetsplatsen och resten sker automatiskt. Med ett filter skall man sedan kunna släcka och
tända komponenter som är levererade respektive avropade. På så sätt har man hela tiden
kontroll över vad som är beställt och inte är beställt.

Idag är felleveranser vanliga. Dessa stör produktionen och är kostsamma. Om datorn lagrar
och behandlar informationen och ersätter de manuella mätningarna och beräkningarna minskar
också risken för transfereringsfel.
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Genom att leverantörerna är delaktiga i ett tidigt skede och kan ta del av databasens innehåll,
tar de automatiskt större ansvar över sin uppgift. Det ger ett mervärde till kunden och ligger
till grund för långsiktiga affärsrelationer.

Montage, maskiner och hjälpmedel

Ingen av de intervjuade tror att byggarbetsplatsen kommer att robotiseras eller automatiseras i
någon större grad. Däremot kan tillverkningen av komponenter och element effektiviseras med
hjälp av NC-maskiner, som styrs av datorer.

Tillverkningsplats - Automatiserad
Montageplats - Manuell

Byggarbetsplatsen kommer att vara en montageplats med eventuellt en fältfabrik, som är
automatiserad, för de större byggprojekten.

Planering

När man har skapat en produktionskalkyl för projektet kopplas denna till en tidplan. Man
börjar med en grov tidplan, en huvudtidplan, som presenteras för beställaren. Denna förfinas
sedan t ex till en tremånaderstidplan, sexveckorstidplan och slutligen veckotidplan.
Förskjutningar i en tidplanen dokumenteras och automatiskt förskjuts de andra tidplanerna
framåt eller bakåt i tiden.

Logistiken planeras tillsammans mellan leverantörer och entreprenörer, där leveranstidplaner
kopplas till produktionstidplanerna.

Lundh betonar hur viktigt det är lägga tid och resurser i början av ett projektet, där datorn
sedan skall lagra kunskapen för att sedan vara tillgänglig för produktionen.

Figur 7.2 Visar hur arbetsinsatsen kan variera med tiden i ett byggprojekt, Källa: Tommy Lundh

Den heldragna linjen visar hur arbetsinsatsen kan variera med tiden i ett byggprojekt idag.
Tiden innan byggstart är minimal. Ofta startar produktionen innan projekteringen är klar. Går
sedan någonting fel finns det nästan obegränsat med resurser att tillsätta. I vissa fall träder till
och med företagets ledande personer in för att hjälpa till.

Arbetsinsats

Tid
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Den andra linjen visar hur arbetsinsatsen borde variera med tiden. Innan spaden sätts i marken
skall produktionen vara planerad så att alla problem och detaljer är utredda.

Uppföljning och erfarenhetsåterföring

Den planerade modellen måste följas upp med verkligheten. Avvikelser från det planerade
måste dokumenteras. På så sätt kan man enkelt följa upp och återföra erfarenheter i ett projekt
och få svar på vad som gick bättre respektive sämre än det planerade, och varför?

När produktmodellen i databasen kontinuerligt följs upp med verkligheten kan man när som
helst göra en avstämning av bygget. Genom att sedan bedöma återstående kostnad utifrån
databasens innehåll görs enkelt en prognos.

Övrigt

Produktionsstyrningsverktyget skall även vara kopplat till företagets ekonomisystem, dels för
ekonomiska avstämningar och hela tiden följa upp de nedlagda kostnaderna på projektet.
Dessutom tycker Asp att byggföretagen bör utveckla ett elektroniskt affärssystem, där
fakturahanteringen kan effektiviseras eller till och med bortrationaliseras. Handel av
järnhandelsvaror kan göras på Internet och betalningen ske elektroniskt. När leveransen
kommer till byggarbetsplatsen och varorna är kontrollerade kan leverantörens betalningsorder
godkännas.

7.4 Slutsats

All information som krävs i produktionen skall vara logiskt strukturerad och lagrad i en
gemensam databas. Informationen skall vara intelligent, den skall verkligen behövas för
ändamålet. Då databasen utgör den gemensamma informationskällan minimeras antalet
manuella överföringar och allt dubbelarbete som kan generera fel.

Användargränssnittet skall vara den tredimensionella modellen av byggnaden, och länkad till
olika informationskällor och databaser. Funktionerna skall vara reducerade för att främja
användarvänligheten.

Produktionsstyrningsverktyget skall kunna integreras i företagets övriga datasystem.
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8. Synsätt inför framtidens produktionsstyrningsverktyg

Flera jag har pratat med anser att SteelCad är framtidens produktionsstyrningsverktyg. Det
påståendet kan jag delvis hålla med om. För organisationer som har hela kompetensen under
samma tak, det vill säga allt ifrån uppbyggnad av produktmodellen till att realisera den i
verkligheten, kan kunskapen i databasen utnyttjas på ett helt annat sätt än då fler aktörer är
inblandade. Det kan jämföras med förkonstruerade byggnader där byggprocessen och
relationerna mellan parterna är betydligt enklare än vid traditionella upphandlingar.

SteelCad har funktioner som kan rationalisera och automatisera hela byggprocessen. Med
tanke på att programmet producerar ritningar, CNC-filer som styr maskiner, automatisk
littrering, måttsättning och mängdning mm måste man säga att det är ett förträffligt
produktionsstyrningsverktyg.

Trots det fungerar det inte ute på ”fältet”. I flera projekt som projekterats med SteelCad har
databasens information inte varit tillgänglig ute på arbetsplatsen, för de som styr produktionen
och montaget. Produktionsfolket måste fråga efter databasens innehåll om de inte har blivit
tilldelade denna tidigare i form av ritningar och materiallistor.

SteelCad är anpassat för modelluppbyggnad och för detta ändamål tycks det vara utmärkt.
Programmet som ursprungligen är utvecklat för modellering av stålstrukturer på
konstruktionssidan har nu även börjat göra intrång hos arkitekter och installatörer. Dessa har
upptäckt hur genialt det är att projektera i 3D och speciellt när man inte behöver rita, utan
hämta objekt från en databas som sedan placeras in i modellen och programmet sköter i princip
resten självt, fönsteruppställningsritningar, rörspecar mm genereras automatiskt.

Utvecklingen av modelleringsverktygen går stadigt framåt och de som använder något av
SteelCad, WoodCad eller ConcreteCad idag är övertygade om att detta är en utveckling åt rätt
håll.

Ett produktionsstyrningsverktyg skall användas av och vara anpassat för produktionsfolket, så
dessa kan ta del av databasen och den information som är intressant för att planera och styra
processer och materialflöden.

- Skall man då använda sig av de här dataprogrammen i produktionen? Kan man inte köpa
planeringsverktyget 4D-Planner från Bechtel Corporation i USA? (Se kapitel 6.3.4)

Utan att studera 4D-Planner mer noggrant anser jag att det inte är en lösning på problemen
som finns idag. Visserligen kan det vara ett alldeles utmärkt verktyg för produktionen men att
det skulle gå hem hos alla aktörer i Sverige som idag precis insett möjligheterna med SteelCad,
och börjar vänja sig vid programmet, känns något avlägset.

Kerstin Olander sade vid intervjutillfället att:

”Processtyrningen i de olika processerna skall vara enhetlig och alla
skall sträva mot samma mål.”
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Tommy Lundh sade ungefär samma sak med lite andra ord:

”Man skall inte sträva efter att sänka delkostnaderna på totalkostnadens
bekostnad.”

Att införa ett nytt och kraftfullt ”rent” produktionsstyrningsverktyg skulle riskera att
ytterligare satsa på effektivisering av sitt eget arbete och inte på hela processen. Man skall väl
inte göra om samma fel flera gånger.

”Den begränsade produktivitetsförbättringen vi uppnått genom att slipa
gammal teknik och traditionella system och metoder räcker inte på långa
vägar för att nå jämförbara resultat med tillverkningsindustrin.” [Hans
Olsson, 1996]

Lars Cederfelt konstaterade i sin reseberättelse från en studieresa i USA att mjukvaruföretagen
förefaller enbart arbeta för att ta fram nya produkter för den existerande processen. Detta är ett
vakuum som aktivt kan utnyttjas av de som ser möjligheterna. Varför skulle detta inte kunna
ske i Sverige ?

Vidare skriver Lars att det som saknats hittills är företag som är organiserade för utveckling,
vilket är en förutsättning för att inge förtroende inför de internt och externt som skall bidra
med kapital, för utan det kommer inget att ske.

Väcks idéer och visioner om en framtida byggprocess och vägen dit är stakad borde pengar
inte vara något problem. Men det krävs att alla är eniga och gemensamt stävar mot samma mål,
och om vägen dit är ett datorsystem måste det efterfrågas av alla. Inte minst de som skall
arbeta med det, som i det här fallet är produktionsfolket. Carina Larsson beskriver i sitt
examensarbete (LTU) Produktionschefens IT-stöd om hur produktionscheferna i Skanska Syd
upplever sin arbetssituation idag. Utifrån det är det inte speciellt svårt att förstå den misstro
och skepsis som finns om datorer hos produktionsfolket.

Med alla menar jag även beställaren av produkten. Varför skall man som byggare inte kunna
erbjuda kunden att få veta vad han har köpt och vad det kommer att kosta? Det ser jag som en
självklarhet istället för att jaga extraräkningar utifrån de bristfälliga underlaget som kontrakten
är baserade på. Det är väl inte så man utvecklar långsiktiga affärsrelationer? Tänk istället att
beställaren hade sett sin byggnad med hjälp av Virtual Reality, ändrat lite på placeringen av
dörrar, mellanväggar och pelare efter sina önskemål. Tänk även om kontraktssumman blir lika
stor som kostnaden. Skulle då inte kunden bli nöjd och förtroendet till byggaren öka.

Idag kan man gå in på Volvos hemsida på Internet och välja en bilmodell och utrusta den efter
sina egna behov och önskemål. Genom att lägga till bland annat finare färg och exklusivare
aluminiumfälgar får man se sin drömbil ändra skepnad samtidigt som priset förändras. När den
lyckliga bilägaren slutligen rullar iväg ifrån Volvos återförsäljare i sin nya bil som han själv har
varit med att utforma, är det svårt att tänka sig att denne inte skulle vara nöjd.
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8.1 Strategisk IT

IT står som ett gemensamt begrepp när man talar om data, nätverk och telefoni. Strategiskt
utnyttjande av IT innebär att radikalt förbättra företagets marknadsandelar, vinster eller
förkortade ledtider.
Ett bra exempel på strategisk IT är bankomatsystemet. Den bank som var först med detta
ökade radikalt antalet kunder samtidigt som servicekostnaderna minskade. Många företag som
gör stora IT satsningar får inte den önskade effekten, och vissa upplever också att  deras
informationssystem är dåligt och omodernt. Ulf Arnetz har analyserat problemen i boken,
Strategisk IT, och sammanfattar det med att det oftast är två problemområden som gör att
satsningar ej ger önskat resultat:

- Integration av olika informationssystem
- Förståelsen av IT:s möjligheter i kombination av företagets behov

Båda dessa problem brukar sedan resultera i att användarvänligheten blir katastrofal. Kraven
ställs på användarna i stället för systemet och endast de som använder detta flera timmar varje
dag lär sig behärska programvaran, och det gör sällan effektiva människor.

Figur 8.1 IT i kombination av företagets behov, Källa: Ulf Arnetz, 1995

Figuren visar att processer, organisation och IT hör samman och om företaget skall bli så
effektivt och produktivt som möjligt skall det användas som ett verktyg för att sprida
information i en organisation, både vertikalt och horisontellt. Detta bidrar också till en
kvalitetsökning framför allt då processerna berör parter utanför det egna bolaget eller
avdelningen.

8.1.1 Det strategiska datorstödet i produktionen

Kerstin Olander påpekade vid intervjun att processtyrningen i de olika processerna måste vara
enhetlig och sträva mot samma mål.
För att utveckla ett strategiskt produktionsstyrningsverktyg måste det vara enhetligt med
verktygen som används i de andra stegen i byggprocessen, projektering och förvaltning. Jag
anser att det finns två alternativ för utvecklingen av ett produktionsstyrningsverktyg kopplat
till SteelCad. Det ena sättet är att till SteelCad lägga till en produktionsstyrningsmodul där
programmets funktioner är anpassade för att planera och styra produktionen. Funktioner för

Processer

Organisation

IT
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modelluppbyggnad skall inte vara tillgänglig för produktionsfolket, det bara förvillar på
bekostnad av användarvänligheten. Det andra alternativet är att koppla exempelvis 4D-planner
och förse programmet med en tolk för att kunna kommunicera med SteelCads databas. Som
jag sa tidigare tror inte jag att det är någon bra lösning, men programmet 4D-planner bör
naturligtvis utredas och testas.

Verktyget skall användas i modelluppbyggnaden, för att komplettera produktmodellen med
informationen som fordras vid produktionsfasen.

”Datorn är ett hjälpmedel och den blir aldrig bättre än vad man gör den
till. Detta måste ske genom en samverkan mellan alla inblandade
aktörer genom att arbeta mot ett gemensamt mål” [Tommy Lundh]

Sammanfattningsvis kan man säga att ett bra datorsystem ger den information som krävs för
att arbetsuppgifterna skall kunna utföras så bra som de önskas.

8.2 Framtidens produktionsstyrningsverktyg

Det skall vara ett strategiskt IT-verktyg som avsevärt förkortar ledtiden mellan ett projekts
olika processer i framtidens sätt att arbeta. Det gemensamma i hela processen från idé till
överlämnandet och driften av en byggnad är produktmodellen som byggts upp i datorn. (Se
bild 4.1) Efter det att produktmodellen är färdigmodellerad skall inga manuella överföringar
och beräkningar utföras. All erforderlig informationen finns logiskt strukturerad och lagrad i
den gemensamma databasen.

8.2.1 Användargränssnitt

Användaren skall hela tiden arbeta med enkla kommandon. Det bör vara likt det Martin Asp
beskrev i intervjun en tredimensionell modell där funktioner och information är länkat till
modellens grafiska enheter. Funktionerna skall vara logiska och kunna nås genom att endast
använda sig av musen eller peka på skärmen. Förflyttningar i modellen kan ske med hjälp av
VR-tekniken. Den som använder verktyget skall inte känna någon tveksamhet om vad som
kommer att hända när man trycker på en knapp, likaså skall ett kommando alltid kunna
återkallas. Gränssnittet skall likna dagens Windows-applikationer så att användaren känner sig
bekant med miljön.

I produktmodellen skall man kunna röra sig fritt i realtid för att finna aktuell byggdel och
visualisera detaljlösningar. Genom att markera ett objekt i den virtuella miljön får man upp en
ruta med olika funktioner. Där kan information om objektet vara ett alternativ, en video som
illustrerar montaget, avrop till beställare mm.

Med hjälp av den hierarkiska databasens struktur kan man enkelt tända respektive släcka nivåer
i strukturen. Till exempel kan stombeklädnad släckas då man är intresserad av vad som finns
inuti väggarna. Stombeklädnaden ägs av stommen och är längre ned i den hierarkiska
strukturen.
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8.2.2 Produktionsplaneringen

Planeringen av produktionen sker i samarbete med installatörer, leverantörer, konstruktör,
arkitekt och byggherre (se bild 4.1). I det här skedet är entreprenören intresserad av att tillsätta
information som kostnad på material, arbetskraft, tidsåtgång, montageordning, maskiner och
vilka arbeten som denna skall sälja till underentreprenörer (UE).

Utifrån modellen kan entreprenören lätt få listor på allt ingående material. Materialet måste han
sedan prissätta med aktuella nettopriser för att få en med verkligheten överensstämmande
kalkyl. Prissättning kan ske med en nettoprislista som entreprenören har i sin dator.
Alternativet är att leverantören får prissätta modellen utifrån databasen. Denna kan då även
föreslå alternativ och montageelement utifrån hur modellen är uppbyggd och lämna pris på
färdiga montageenheter. Kostnaden för respektive montageenhet måste entreprenören sedan
fördela så att en uppföljning av produktionen sedan är möjlig. För kalkylens del och den
fortsatta planeringen måste entreprenören bedöma arbetskraft och tidsåtgång för varje
montageelement.

En viktig del är att kunna tidstyra projektet. För detta behöver entreprenören göra en
montageordning av produktmodellens komponenter och montageelement. När en
montageordning över projektet är färdig kan denna kopplas till produktionskalkylen där
tidsåtgång redan är definierad och en tidplan över projektet enkelt genereras.

När entreprenören planerar montaget är det inte bara tidsåtgång och material som är av
intresse för produktionen. Andra resurser som produktmodellen bör kompletteras med är
maskiner och hjälpmedel. För montage av en enhetstyp krävs en viss maskin, informationen om
denna kan antingen länkas från leverantörens produktdatabas eller anges manuellt i samband
med de andra parametrarna.

När en enhet högt upp i hierarkin skall monteras är det bara att följa leden ner i hierarkin för att
se vilka komponenter som ägs av den aktuella enheten.  En förskjutning i tiden medför
automatisk att komponenter som ägs av denna förskjuts i motsvarande grad eftersom det är
montageordningen som styr.

Skulle ett glapp inträffa märks det i ett tidigt skede och ett driftsstopp på montageplatsen kan
undvikas.

När planeringen av montaget är färdig skall man kunna simulera detta i datorn. Utifrån en
simulering kan man sedan utvärdera olika alternativ och komma fram till det effektivaste
montaget. Vid en simulering kan man även upptäcka eventuella krockar med andra
yrkesgrupper, om byggkranen har full kapacitet etc.

Genom att länka digitala produktkataloger till komponenterna i produktmodellen kan man
direkt efter en ändring av exempelvis fabrikat få konsekvensen av montage- och
underhållskostnad. Ansvaret att ta fram sådana produktkataloger är leverantörernas. I de skall
även data om produkten, miljödeklaration, montageanvisningar och underhållsinstruktioner
finnas med.
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8.2.3 Information till produktmodellen

Att begåva modellen med kunskap i form av intelligent information är alla aktörers uppgift. I
och med det är det viktigt att göra tydliga gränsdragningar för att arbetet skall bli så effektivt
som möjligt. Ansvaret och samordningen av kunskapsuppbyggandet torde vare den som
slutligen skall överlämna produkten till beställaren och som skall förvalta den i ett senare
skede. I de fall som byggaren även skall förvalta byggnaden har denne ett mer direkt intresse
av att produktionen och montaget anpassas för en ekonomiskt effektiv förvaltning. Med tanke
på driften och underhållet kan det vara billigare att bygga dyrare. (Se kap 8.4)

Information som krävs för att styra och planera produktionen kopplas till produktmodellen av
entreprenören och i vissa fall leverantör och tillverkare.

I den industrialiserade byggprocessen läggs mer arbete och ansvar på leverantörerna. Genom
att de får ta del av databasens innehåll, till viss del, blir de mer delaktiga i projektet. Idag är det
sällan som en leverantör gör uppoffringar om det är beställaren som har missat något.
Tillsammans med entreprenör utvärderas alternativa montageenheter och leveranstidplaner
upprättas efter montageordningen. När produktmodellen är färdig, kan databasen generera
listor som är till hjälp för leverantörens planering. Mängder över alla material är definierade
som skall levereras vid en viss tidpunkt.

För montaget planeras övergripande vilka arbetsmetoder som skall användas. För
arbetsbeskrivningar kan man då länka information från en extern databas t ex REDA eller
AMA-systemet. Leverantörerna har i sina digitala produktkataloger montageanvisningar med
tips och råd för bästa utförandet. De kan också ha med föreslagna hjälpmedel och maskiner för
det aktuella arbetet. Arbeten som bedöms vara kvalitetskritiska kan beredas mer ingående och
dessa arbeten förses med ett kontrollkrav som utförs av den ansvarige montören. Instruktioner
om hur kontrollen skall utföras och krav på resultatet lagras i databasen.

Kontroll och uppföljning av montaget kräver att information om hur montaget sker i
verkligheten kompletterar produktmodellen. Genom att dataprogrammet jämför det planerade
och det verkliga kan det följa upp tid, kostnad och kvalitet, samt återföra orsaken till
avvikelsen. För att databasen skall få den informationen använder montören en fältdator med
vilken han antingen läser in information genom streckkoder eller knappar in resultatet manuellt.

8.3 Användningen av verktyget i produktionen

8.3.1 Funktioner till produktionsstyrningsverktyget.

Leveransavrop

När produktmodellen är kompletterad med information för produktionen har leverantören i ett
tidigt skede tillgång till leveranstidplaner. Med de underlättas arbetet med att planera
materialflöden och lagerhållningen av material kan reduceras. Man får inte glömma att det
planerade endast är en uppskattning och avvikelser från detta kommer alltid att inträffa. Vädret
kan ingen styra likaså kan människor bli sjuka och tidplaner måste revideras under resans gång.
På arbetsplatsen vill man inte ha materialet liggande flera dagar innan montaget så avrop av
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leveranserna kommer att fordras likt idag. Vid avrop av montageelement och komponenter
markeras de i den tredimensionell produktmodellen. Funktionen avrop används och filen förs
automatiskt över till leverantören med information om mängder och leveranstidpunkt. Med
lång framförhållning kan leveranser samordnas och transporterna optimeras.

Ekonomistyrning, uppföljning

Produktionsstyrningsverktyget skall ha en ekonomistyrningsfunktion, där man enkelt kan
upprätta en budget från kalkylen. En avstämning kan  göras när som helst då datorn jämför de
budgeterade mot de nedlagda kostnaderna. För att följa upp de nedlagda kostnaderna överförs
information från fältdatorn till databasen som hanteras av programmets ekonomifunktion.
Avvikelser upptäcks i ett tidigt skede och orsaken kan förhoppningsvis åtgärdas.

Företagets ekonomisystemet bör vara anpassat för elektronisk handel, då betalning och
fakturering i framtiden kommer att ske digitalt. Det tar jag inte upp här, men är ett ämne för
fortsatt forskning.

Tidplanering, uppföljning

Inte mindre viktigt är kontrollen över tidplanen. Upprättandet av den baseras på
montageordningen och tidsåtgång från kalkylen. Uppföljningen sker på samma sätt som vid
den ekonomiska uppföljningen och kan även göras på samma gång. Information om läget på
montaget överförs från en fältdator till databasen genom programmets planeringsfunktion. En
avvikelse i tidplanen noteras och resurser kan sättas in för att åtgärda denna. Vid behov görs
en revidering. Den kan antingen ske automatiskt av programmet eller manuellt. Vid revidering
av detaljtidplanen förskjuts de övriga tidplanerna med motsvarande ändring och eventuella
konsekvenser redovisas.

Ritningar och CNC-filer

Från databasen genereras tillverkningsritningar för exempelvis montageelement.
Komponenterna på dessa måttsätts och littreras automatiskt av dataprogrammet. Från en
tillverkningsritning kan man sedan beställa material med färdiga mått, och tillverkningen liknar
ett mekano eller byggsats.

Även montageritningar skall kunna plockas från produktmodellen. Vad ritningen skall redovisa
väljs i programmet och montageenheten hämtas från produktmodellen. Ett alternativ till
traditionella ritningar som ibland kan vara svårtolkade, är skisser typ IKEA:s
montageanvisningar.

Är det en maskin som skall tillverka elementet genereras en maskinstyrningsfil (CNC-fil) från
databasen. Maskinen tolkar informationen i filen, tillverkar och littrerar detaljen enligt
produktmodellen.

Arbetsbeskrivning och arbetsberedning

Programmet skall automatisk generera arbetsbeskrivning eller en arbetsberedning från
databasen för aktuellt moment. Materiallistor och vilka maskiner som skall användas anges
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tillsammans med arbetsbeskrivningen. På så sätt garanteras att rätt sak finns på rätt ställe vid
rätt tidpunkt.

Vid montage förses enheterna med en streckkod. Den innehåller nödvändig information för
montaget, t ex arbetsbeskrivning, position, kontrollkrav mm.

Erfarenhetsåterföring

Information från utförandet måste lagras för att dokumentera och återföra erfarenheter. Genom
en sökfunktion i programmet kan man ta del av tidigare erfarenheter från liknande montage.

Rutiner för kvalitetssäkring

Underlaget är hela tiden databasen och det är också delar av den som skall överlämnas till
beställaren. I dataprogrammet finns det rutiner som säkerställer att produkten har rätt kvalitet.
De kontrolleras och dokumenteras av ansvarig montör. Kontrollresultat och dokumentationer
lagras i fältdatorn i form av mätresultat, foto, video eller enbart att den angivna kontrollen är
utförd av den ansvarige montören. Informationen förs sedan över från fältdatorn till
produktmodellen.

Produktivitetsmätning

Tommy Lundh betonade i intervjun hur viktigt det är för branschen att kunna mäta
produktionens effektivitet, eller produktivitet. Med ett sådant mått kan företag jämföra sin
verksamhet och det ligger till grund för en ständig utveckling med målet att bli bäst. Tidigare
har det varit svårt att mäta produktivitet på ett bra sätt, men med produktmodellens
möjligheter och datorns förmåga att hantera information skapas nya vägar. Jag går inte in på
det något djupare och lämnar ämnet öppet för fortsatt forskning.

8.3.2 Montaget i framtidens byggande

Dagens yrkesarbetare kommer med all säkerhet att i framtiden få en annan arbetssituation med
det här sättet att bygga.

”Inom en översiktlig framtid kommer datorn aldrig att kunna bygga hus,
och vi kommer aldrig att kunna bygga ett hus utan hjälp från datorn.”
[Tommy Lundh]

Med det menade Tommy att vi kommer aldrig att kunna bygga ett konkurrenskraftigt hus.

Vid nyproduktion sker tillverkning av montageelement och komponenter i industrier. Vissa
yrkesarbetare kommer då att arbeta med tillverkning med hjälp av CNC-maskiner, medan
andra kommer att vara på byggarbetsplatsen och montera elementen. Sättet att arbeta kommer
att vara mindre fysiskt påfrestande och en yrkesarbetare skall förhoppningsvis vara verksam
ända till pensionsålder utan att få förslitningsskador. I och med att yrkesarbetarnas
arbetsuppgifter kommer att förändras kommer dessa även att få ett större utbildningsbehov på
datorer. I industrin kommer tillverkning att ske med datorstyrda maskiner. På montageplatsen
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styrs produktionen av informationsflöden och för att ta del av och lagra information krävs
datorer.

Ett sätt för att sprida informationen till den som skall montera ett element är att låta varje
montageelement förses med en streckkod. Koden innehåller information som krävs för
montaget. Genom att hålla en streckkodsläsare mot koden visas information på en fickdator.
Det kan exempelvis vara information om position, arbetsbeskrivning, kvalitetskrav, toleranser
mm.

Fältdatorn kan sedan kopplas till en GPS-mottagare, eller totalstation dit koordinat för
elementets placering länkas.

När montaget är klart och egenkontrollen är utförd registrerar ansvarig montör det på datorn
och montaget är dokumenterat. Här har yrkesarbetaren möjlighet att tillföra information i form
av anmärkningar och avvikelser från det planerade för erfarenhetsåterföring. Tidsåtgången för
arbetet är dokumenterad för att kunna användas vid nästa projekt.

För att följa upp montaget tankas informationen från fältdatorn ner i projektets databas genom
produktionsstyrningsverktyget.

Databasens uppgift är att sortera och organisera all den information som produceras och lagras
under hela byggprocessen. All information skall och behöver inte vara tillgänglig för alla. Då
yrkesarbetaren överför information från montaget till produktmodellen skall viss information
förmedlas till förvaltaren medan annan information skall förmedlas till projektören och
byggaren.

8.4 Informationsöverföring till förvaltare

När entreprenören skall överlämna information om byggnaden till beställaren sker det i dag
med relationshandlingar. Dessa utgörs av en bunt ritningar och beskrivningar för kategorierna
A, K, Vent, VS, EL mm. Underlager för relationshandlingar är bygghandlingar. Dessa
kompletteras sedan med pärmar som innehåller drift och underhållsinstruktioner.

Utifrån detta skall förvaltaren driva och underhålla byggnaden på ett ekonomiskt och
funktionsmässigt sätt under hela dess livstid.

Med datorns förmåga att hantera information kan man till driftskedet överlämna betydligt
intelligentare information. Montaget dokumenteras med produktmodellen som ett underlag. All
information om byggnaden kan lämnas till förvaltaren på en CD-ROM som överlämnas till
beställaren tillsammans med nyckeln till huset.

När man köper en bil idag sitter det en dator inmonterad som mäter och känner av bilens
känsliga delar. Datorn kan sedan meddela ägaren när bilen behöver servas eller när något fel
måste åtgärdas.

På samma sätt skulle en dator kunna monteras i ett hus. Denna känner av och mäter
byggnadens känsliga delar och meddelar förvaltaren av denna när det är dags att exempelvis
byta vattenrören eller rengöra ventilationskanalerna.
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Med datorn dokumenteras byggnadens hela driftskede och informationen om denna är ständigt
aktuell.

I databasen för ingående material kan datorn hämta information som sedan redovisar
byggnadens miljöbelastning. Både för de boende och för omgivningen den dagen byggnadens
livslängd är slut och skall demonteras.

8.5 Fortsatt forskning

Det här examensarbetet ger inget svar på hur produktionsstyrningsverktyget skall se ut i detalj
och det ger ingen lösning på hur byggbranschen skall ta sig ur stagnationen. Däremot hoppas
jag att idéer väcks och intresset ökar för att fortsätta med ytterligare examensarbeten och
forskning mot utvecklingen av det strategiska IT verktygen  för byggproduktionen. Några
områden som jag anser angelägna är:

- Produktivitetsmätning med stöd av produktmodellen.
- Elektronisk handel i byggbranschen.
- Vilken information från databasen skall överlämnas till förvaltaren?
- Hur kan man driva en effektiv förvaltning med hjälp av produktmodellens databas?
- Beställarens och byggarens syn på produktmodellering och Virtual Engineering.
- Införande av elektroniska produktdatabaser från branschens leverantörer.
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3D-Projektering som stöd för produktionsprocessen

Examensarbetet syftar till att ge fördjupad förståelse och insikt i hur 3D-projektering kan
användas i produktionsskedet samt att sammanställa idéer och visioner om en framtida
byggprocess baserad på virtuellt byggande.

Examensarbetet är en del av ett projekt och kommer knytas till ett verkligt objekt. Det är LM-
hallen som levereras av Plannja och säljs av Lantmannaföreningen. LM-hallen är uppbyggd i en
tredimensionell modell i dataprogrammet SteelCad. Modellens ingående komponenter
definieras och lagras i en databas där geometriskt läge och tillhörande egenskaper anges för
respektive komponent. Arbetet kommer i stort att behandla följande fem moment.

Inledningsvis beskrivs byggprocessen för LM-hallen som den är idag. Informationskällor är
Lantmannaföreningen, Plannja, stomleverantörer, entreprenörer samt kunder.

Sedan studeras datorprogrammet SteelCad och databasens struktur. Vilken information skall
man lagra och hur kan man använda den i monteringen? Hur skall databasen vara utformad för
en effektiv produktionsfas?

Efter detta kommer en ”state of the art” inom IT i montage, dvs en avstämning av hur man
arbetar med IT i monteringen i hela världen.

I nästa led görs en utredning om hur man vill arbeta med datorn som stöd i produktionen.
Denna genomförs i huvudsak genom intervjuer med entreprenörer. Avgränsningen kommer att
vara hallbyggnader generellt samt husbyggnader med inriktning mot industriell produktion.

Slutligen ges ett bidrag i form av visioner om hur monteringen skall kunna gå till i en helt
datoriserad produktion av byggnader. Där förhoppningsvis idéer kan testas i verkligheten på
LM-hallen.
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Subject:
Information technology and 3D-modelling in the construction business.

Dear Sir/Madame

My name is Daniel Sand and I am a final year student of Civil Engineering at the University of
Technology Luleå, situated in the northern part of Sweden.

Your name has been given to me by ….... who believe You have valuable information on this
subject.

I am currently working on my Master Thesis on the subject of Information Technology, IT,
and its use in the practice of building, especially how 3D-modelling, GPS and Virtual Reality
could be brought onto the field. My work is carried out in co-operation between the University
and Skanska, one of Sweden’s  largest construction companies.

As part of my thesis I am doing a study on how IT is used throughout the world. And this is
why I write to You. I should be very much obliged to You if You could help me in my work
by answering the following questions. Or if you could forward them to someone who could
help me further.

How do You use IT in the process of assembling parts designed and manufactured with 3D-
tools as for the  moments below? How far have you reached?  Other comments?.

• positioning
• quality insurance
• visualisation, virtual reality, design
• assembly, machinery and other aids

What are Your visions for the future?

Gratefully Yours

Daniel Sand
Flisavägen 37
723 53 Västerås
Sweden

E-mail: daniel.sand@skanska.se
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VR-Program

Realax

Plattform: PC (Windows 95/NT), SGI med flera
Grafikstandard: Open GL
Importerar filformat: FLT, DXF, IGES och VDAFS med flera.

Används inom spel och tillverkande industri, främst bilindustri. Realax bygger på två moduler
Scene / Sceneplus och Realtime. Realax har en mängd tilläggsprogram som gör att
möjligheterna är stora att anpassa systemet efter sina behov.

Moduler:

Scene / Sceneplus ca. 45.000:- / 60.000:-
Dessa modelleringsverktygen och används främst för att förädla en modell från ett CAD-
program. Modulen Sceneplus som är en utveckling av Scene stödjer ytterligare ett antal
filtyper och har en funktion för att förhandsgranska miljöerna utan att använda RX/ Realtime.
Dessutom har Sceneplus kataloger med objekt, material och texturer inbyggt i programmet.

RX/Realtime ca. 60.000:-
Används för att köra modellen från RX/Scene eller Sceneplus och använder renderings-
standarden Open GL.

Exempel på tilläggsprogram:

RX/Collisions
Det är ett av många tilläggsprogram till RX/Realtime. När man rör sig i modellen kan man
simulera kollision med föremål. Objekt kan markeras och flyttas med eller utan villkor, starta
en animation eller få information om objektet som är lagrad i databasen.

Realimation

Realimation är ett system som stödjer så gott som alla standarder för 3D-grafik på PC, och
används för att visualisera miljöer och modeller. De kan sedan distribueras till användare eller
som marknadsföring via Internet, där man kan köra modellen i realtid genom en webläsare.
Systemet Realimation består i huvudsak av två separata produkter för realtidssimulering.

RealiMation VSG-Developer Tools (Visual Simulation and Games) ca. 70.000:-
Plattform: PC (Windows 95/NT), SGI, DEC, Alpha samt olika spelstationer
Grafikstandard: Open GL, Direkt 3D, 3Dfx Glide och Real 3D
Importerar filformat: 3DS, FLT, IGES

RealiMation VSG är ett verktyg för att snabbt skapa 3D applikationer i realtid och det används
mycket inom spelindustri. Det har funktioner som API och LOD. En fullständig beskrivning av
modellen lagras i en databas RealiBase.



Virtuellt byggande & Produktmodellering Bilaga 5

RealiMation STE-Design Editor (Space Time Editor)STE 13.000:-
Plattform: PC (Windows 3.11/95/NT), SGI, DEC, Alpha
Grafikstandard: Open GL, Direkt 3D, 3Dfx Glide och Real 3D
Importerar filformat: DXF, VRML2, 3DS, Direkt X

Är en enklare version av VSG. Den största skillnaden är att STE ej stödjer import av Open
Flight och saknar funktionen API. Däremot så får man en plug-in som heter Realistorm. Den
gör att man kan köra en fil ifrån 3D-studio direkt i realtid.

dVISE

Plattform: PC (windows 95/NT), HP, SGI och Sun.
Importerar filformat: CATIA, IGES, OBJ, 3DS, FLT, och STEP
Grafikstandard: Open GL, PEX

Komplett licens ca. 230.000:-
Player ca.5.000:-
Web Fly  gratis!
Division har utvecklat ett system som heter dVISE. dVISE är uteslutande riktat till tillverkande
industrier och bygger på ett koncept som heter IPS och betyder interaktiv produktsimulering.
Detta medför i praktiken att tillverkaren av en produkt skall kunna skapa en modell av
produkten i datorn, t ex en traktor. Användaren kan provköra, göra justeringar, ändra
utformning i den simulerade produkten. dVISE har en funktion som heter PDM och betyder
Product Data Management. Användaren markerar ett objekt, exempelvis en dörr och
informationen och det markerade objektet visas. Den simulerade produkten som är gjord i
dVISE kan sedan läggas ut på internet i ett VRML-format så att alla som har tillgång till en
WEB-läsare och programvaran WebFly kan köra produkten i realtid. Player är en produkt som
har mer funktioner än WebFly och används också för att köra applikationen i realtid.

EON

Plattform: PC (Windows NT), SGI
Grafikstandard: Direkt X
Importerar filformat: 3DS, Light Wave och FLT

Basmodul ca. $ 7.000
EON består av en basmodul. Till denna kan användaren köpa till en mängd olika applikationer
beroende på vad systemet skall användas till.

Multigen

Plattform: PC (Windows NT), SGI
Grafikstandard: Open GL
Importerar filformat: DWG, 3DS, DXF.

Multigen är inget VR-system utan ett modelleringsprogram. Det finns i flera versioner:
Multigen, Multigen II och Multigen Pro. Den sistnämnda kostar ungefär en halv miljon kronor.
Alla har funktioner som LOD, API mm. Databasens är ordnad i en hierarkisk struktur.



Ordlista

Applikation Tillämpningsprogram

API Application Programming Interface -  användaren arbetar med kommandon och 
ikoner för att programmera applikationen.

Filformat Har man gjort en modell i ett program vill man använda denna i VR-systemet.
Filformatet anger då om programmet kan läsa och förstå den aktuella filen.

Rendering En beräkning som skapar en 3D-bild ur geometriska och belysningstekniska data.

Plattform Den typ av dator som programmet kan köras på.

Grafik-
standard Bestämmer om grafikkortet kan användas till programmet.

Interaktiv Dialogform, kommunikationen sker i båda riktningarna t ex frågor och svar

Interface Gränssnitt, kan också betyda anpassare eller adepter som förbinder två enheter

LOD Level of details. Detaljeringsgraden ökar desto närmre åskådaren kommer

Nod Knutpunkt i ett nätverk / struktur

Open GL Grafikstandard, Open Graphic Language, som öppen standard och kan läsas av
alla system.

PC Personal Computer, persondator som är IBM kompatibel.

PDM Product Data Management
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Orsaken till att dagens byggande har halkat efter andra branscher när det gäller effektivitet och
produktivitet är att byggbranschen är organiserad på ett orationellt sätt. Aktörerna som arbetar i processen
måste  se byggnaden som en produkt där det gemensamma målet är att utforma denna på bästa sätt. Alla
problem och detaljer skall vara lösta innan spaden sätts i marken. Informationen som krävs för att
producera och förvalta byggnaden lagras i en gemensam databas. Utifrån denna hämtas den informationen
som krävs för ändamålet. Då databasen utgör den gemensamma informationskällan minimeras antalet
manuella överföringar och allt dubbelarbete som kan generera fel. Därför är det bästa alternativet att
utveckla en produktionsmodul till Steelcad där funktioner för modelluppbyggnad är borttagna och ersatta
av funktioner för produktionsprocessen. Funktioner som verktyget skall förses med är: leveransstyrning,
ekonomistyrning, tidplanering, generering av ritningar och CNC-filer, arbetsbeskrivning, rutiner för
kvalitetssäkring, erfarenhetsåterföring och produktivitetsmätning.
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