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FÖRKORTNINGAR 

 

2D  Två dimensioner, x och y 

3D  Tre dimensioner, x, y och z 

4D  3D och tid 

5D  3D, tid och pengar 

AMA Anläggning Allmän material- och arbetsbeskrivning för    an-

läggningsarbeten 

BH90  Bygghandlingar 90 

BIM  Byggnadsinformationsmodellering  

BSAB  Byggandets Samordning AB 

CAD  Computer Aided Design 

IFC  Industry Foundation Classes 

MBS  Massbeskrivningsformat 

MER  Mät- och ersättningsregler 

RA  Råd och anvisningar  
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SAMMANFATTNING 

 

Denna studie syftar till att utvärdera möjligheterna med bygginformations-

modellering, BIM, inom anläggningsbranschen genom att skapa en fullstän-

dig 5D-modell som beskriver ett anläggningsprojekt. BIM är i praktiken de-

finierat som en dynamisk modell där man använder sig av intelligenta ob-

jekt istället för linjer. För att den skapade modellen ska vara användbar vid 

kalkyl- och tidplanarbete ska de skapade objekten vara sammanlänkade 

med en mängdförteckning enligt AMA Anläggning 2013. Modellen repre-

senteras av en nybrytning av en väg med tillhörande schakt, bankfyll, vägö-

verbyggnader, krondikning, trumläggning samt en omkoppling av en befint-

lig åkerdränering. Dessa arbetsmoment medför att 23 stycken AMA Anlägg-

ning-kodsatta objekt modelleras i Auto Cad. Objekten har kontrollerats i 

Sketchup Pro innan import till Vico Office.  

 

I Vico Office visas de skapade objekten i en mängdlista samtidigt som en 3D-

vy är tillgänglig. Objektens mängder tilldelas en mängdförteckning skapad 

enligt kodsystemet i AMA Anläggning. I denna process skapas en länk mel-

lan objekten och mängförteckningen; sker någon ändring av objekten, upp-

dateras även mängdförteckningen. En kalkyl skapas sedan genom att 

mängdförteckningen tillsätts priser och resurser med kapaciteter genom 

manuell inmatning av data. Eftersom kalkylen innehåller resurser med ka-

paciteter för respektive mängd, skapas en tidplan löpande tillsammans med 

kalkylen. Den färdiga tidplanen möjliggör en 4D-simulering där aktiviteter-

nas förlopp visas i en filmsekvens. Eftersom både kalkylen och tidplanen är 

länkad till objekten såväl som mängdförteckningen är modellen dynamisk. 

Ändras något i en vy, slår det igenom i alla led. 

 

Studien visar att en 5D-modellering av ett anläggningsprojekt är fullt möjlig. 

Problem uppstod dock vid import av modell med komplicerade geometrier 

från Auto Cad till Vico Office. Studien visar även att BIM-objekt bör skapas 

enligt en tydlig strukturell indelning. Vid modellering av anläggningspro-

jekt bör denna indelning följa AMA Anläggning då projektdokumenten som 

används under ett projekt är indelade och styrs av detta referensverk. 
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ABSTRACT 

 

This study’s main purpose is to evaluate the possibility of using building in-

formation modelling, BIM, in civil engineering by creating a 5D model in 

Vico Office. BIM is, in short, a dynamical model based on intelligent objects 

instead of lines. To be able to use the model in cost estimations and time 

scheduling, the objects of the created model will be linked to AMA 

Anläggning 2013. The BIM model represents a road construction consisting 

of excavations, embankments, road-base layers, trench excavation, culvert 

installation, and a cutover of an existing drainage. These steps result in 23 

objects created according to the standards of AMA Anläggning. The objects 

will be modeled in Auto Cad. The objects have been revised in Sketchup Pro 

prior the import to Vico Office. 

In Vico Office, the objects are listed and displayed in a 3D view. By setting 

element types for each object, Vico Office automatically generates relevant 

data for each objects, for example volume or surface area. The quantities of 

the objects are assigned to a quantity survey listed according to the system 

of AMA Anläggning. In this process, a link is created between objects of the 

model and the quantity survey; if an object is revised, the quantity survey is 

updated automatically. A cost estimation is created by setting prices and re-

sources with capacities to the quantity survey. Since the cost estimation is 

based on the quantities and capacities, a time schedule is created alongside 

the cost estimation. An exact representation of the time schedule can be vis-

ualized in 4D. Since the cost estimation and time schedule is linked to the 

quantity survey and its objects, the model acts dynamically. If something is 

revised in any view, all other views are updated automatically. 

The study shows that 5D modeling in civil engineering is possible. However, 

problems occurred when importing a BIM model from Auto Cad to Vico Of-

fice. The study also shows that BIM objects should have a clear and thought-

out classification. When modeling a civil engineering project, this classifica-

tion should follow AMA Anläggning hence most project documents are con-

trolled by this reference.  
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1      INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund 

Anläggningsbranschen använder sig idag allt mer av 3D-modeller. Genom 

att arbete med BIM i 5D integreras 3D-modeller med produktionsplane-

ringsdata som kalkyler och tidplan. I dagsläget är begreppet BIM väldigt ut-

brett i husbyggnadsbranschen, men inom anläggningsbranschen har imple-

menteringen knappt påbörjats. Det finns intresse från entreprenörer inom 

anläggningsbranschen att inleda arbetet med BIM och Trafikverket har som 

mål att alla investeringsprojekt ska använda sig av BIM i någon omfattning 

från och med 2015 och utbildade i början av samma år 600 anställda i BIM 

(Trafikverket, 2014). Att BIM och 5D-modellering är relativt oupptäckt 

inom anläggningsbranschen beror troligen på att användningen av 3D-mo-

deller inte är lika utbredd som inom husbyggnadssektorn samt att en mo-

dell som beskriver ett typiskt anläggningsprojekt blir mer komplex än en 

byggnad.  

 

Anläggningsbranschen använder sig av AMA Anläggning som referensverk 

vid upprättande av beskrivningar och utföranden av anläggningsarbeten. 

Dessa krav ses som praxis inom branschen och projektdokument såsom 

teknisk beskrivning, ritningar och mängdförteckning refererar till AMA An-

läggning (Svensk Byggtjänst, 2008). I och med detta verks centrala del i an-

läggningsbranschen krävs det att AMA Anläggning inkluderas i BIM-ut-

vecklingen. 

  

Examensarbetet har genomförts i samband med ett av Peab Anläggnings 

pågående projekt i Norrbotten samtidigt som Peab Anläggnings Luleåavdel-

ning efterfrågar en utvärdering av möjligheterna med BIM inom anlägg-

ningsprojekt. Genom att förvärvade kunskaper från civilingenjörsprogram-

met använts i en ny kontext har implementeringen av BIM-modellering i 

anläggningsprojekt undersökts.  
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1.2 Syfte och mål 

För att utvärdera möjligheterna med BIM-användning inom anläggnings-

branschen i Sverige är syftet med examensarbetet att skapa en fullständig 

5D-modell som kan användas vid kalkyl- och tidplanarbete.  För att 5D-mo-

dellen ska vara användbar vid kalkylering- och tidplanarbete måste byggin-

formationsmodellens objekt ska vara sammanlänkade med en mängdför-

teckning enligt AMA Anläggning 13. Kritiska åtgärder för att möjliggöra 

detta ska understrykas.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

  

 Vad är i dagsläget möjligt att göra med dagens programvara? 

 Vilka krav bör entreprenören ställa på tillhandahållna bygginformat-

ionsmodeller? 

 Kan programvarorna hantera objekt indelade enligt AMA Anläggning 

13? 

 Vad behöver ändras eller läggas till i programvaran för att underlätta 

5D-arbete inom anläggningsprojekt? 

 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet utförs i nära samarbete med Peab Anläggnings Luleåavdel-

ning. För att modeller, mängder, kostnader och tid ska få en verklig förank-

ring studeras ett av Peab Anläggnings aktuella projekt, ombyggnationen av 

E4, Boviken – Norrfjärden. 

 

Modellen avgränsas genom att studera en nybrytning av en anslutningsväg 

till väg E4. Nybrytningen innefattar schakt- och fyllarbeten; en större trum-

läggning med rustbädd; vägöverbyggnadslager samt en omkoppling av en 

befintlig åkerdränering. Kategoriserat enligt AMA Anläggning 13 skapas ett 

BIM-objekt för varje arbetsmoment och byggdel. 
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1.5  Medverkande i projektet 

Författare: Martin Broström. 

Examinator: Thomas Olofsson. 

Handledare: Jan Krantz. 

Extern handledare: Daniel Sundström, Peab Anläggning. 

1.6 Intressenter 

Beställare, projektörer och entreprenörer inom anläggningsbranschen som 

vill implementera BIM och arbeta med 5D-modeller i sin organisation.  

 

1.7 Typ av forskning  

Utvärderande forskning har bedrivits under denna studie. Detta syftar till 

att utvärdera en tydligt beskriven problemformulering. Genom en fallstudie 

studeras ett av Peab Anläggnings pågående projekt där en modell skapas 

utifrån existerande mängdförteckning, ritningar och beskrivningar  

  

1.8 Typ av datainsamling 

Datainsamlingen som har bedrivits under projektets gång har varit utav 

kvalitativ karaktär. Detta innebär att ett begränsat antal, noga utvalda, käl-

lor med ingående kunskap inom området har valts ut. (Patel & Davidson, 

2011). 

 

1.9 Val av programvara 

I denna studie har Vico Office valts som programvara för att studera 5D-

modellering av ett anläggningsprojekt. För framtagning av den objektbase-

rade 3D-modellen har AutoCAD Civil 3D och Sketchup Pro använts. 
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1.10  Rapportens disposition 

 

Kapitel 1 – Inledning 

I inledningen ges en bakgrund till ämnet samt en sammanfattning av syfte, 
mål och avgränsningar. Även rapportens struktur redogörs i detta kapitel. 
 

Kapitel 2 – Teori 

I teoridelen presenteras metoder, tidigare erfarenheter och framförallt 
möjligheter med en implementering av BIM och 5D-modellering i anlägg-
ningsbranschen. Samtidigt som teoridelen ger en ökad förståelse om be-
greppet BIM belyses vilka styrande dokument och branschstandarder som 
måste implementeras i BIM-arbetet för att modellerna ska vara användbara 
vid upprättande av kalkyler och tidplaner. 
 

Kapitel 3 – Fallstudie 
I detta kapitel skapas en BIM-modell vars objekt är upprättade enligt kod-
systemet i AMA Anläggning 13. Objekten länkas sedan till kalkyl och tidplan 
i 5D-verktyget Vico Office.  
 

Kapitel 4 – Resultat 

Här visas den slutgiltiga 5D-modellen och de dynamiska produktionsdoku-
ment som kan hämtas ur modellen.   
 

Kapitel 5 – Diskussion 
I diskussionen tolkas och förklaras resultatet av fallstudien. 
 

Kapitel 6 – Slutsatser 
Avslutningsvis besvaras de forskningsfrågor som formulerades i syftet. Här 
ges även förslag på fortsatta studier inom ämnet. 
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2.  TEORI 

 

2.1 Branschstandarder 

2.1.1  BH90 

Bygghandling 90, ofta förkortat som BH90, finns i åtta delar och utgör bygg-

sektorns rekommendationer för utformning av de handlingar som ligger till 

grund för produktionen av byggprojekt. Rekommendationerna tar hänsyn 

till det ofta stora antalet parter som deltar från idéutformning till slutbe-

siktning och förvaltning. Del 7 ”Redovisning av anläggning” innehåller re-

kommendationer för utformning av digitala anläggningsmodeller (Dahlin, 

A. Eckerberg, K. Suneson, T. 1996). 

2.1.2 BSAB-systemet 

BSAB är ett klassifikationssystem som är framtaget och förvaltas av Svensk 

Byggtjänst. BSAB-systemet är framtaget för att skapa en gemensam struk-

tur för informationshantering inom byggsektorn. Systemet används under 

hela byggprocessen och delar upp samt sortera information på ett liknande 

sätt för alla verksamheter, oberoende av vilken part som hanterar den 

(Svensk Byggtjänst, 2015). 

2.1.3 AMA Anläggning  

AMA står för allmän material- och arbetsbeskrivning och ägs och förvaltas 

av AB Svensk Byggtjänst. AMA Anläggning är avsedd att användas som un-

derlag vid upprättande av tekniska beskrivningar och vid utförande av an-

läggningsarbeten. Genom att använda AMA Anläggning som referensverk 

beskrivs beställarens krav på det färdiga resultatet, materialet och utföran-

det. Dessa krav ses som praxis inom branschen och de tekniska beskriv-

ningar som används vid projekt refererar ofta till AMA Anläggning. Åbero-

pas en AMA-kod i den tekniska beskrivningen gäller den, samt överordnade 

koder, i det aktuella projektet (Svensk Byggtjänst, 2008). 

 

AMA Anläggnings kodsystem är uppbyggt med rubriker enligt BSAB-syste-

met beskrivet ovan. Koderna är uppbyggda av en serie bokstäver och siffror 

relaterade till olika byggdelar eller produktionsresultat. Detta kodsystem är 
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ordnat efter en hierarkisk skala kallad pyramidregeln, ett exempel på en 

pyramidstruktur visas i Figur 1.  

 

 

 

Figur 1. Exempel på pyramidregeln i AMA Anläggning (Svensk Byggtjänst, 

2008). 

 
I detta exempel är alltså koden C överordnad CE, och CE är överordnad CEB 

och så vidare. 

 

En teknisk beskrivning av ett anläggningsprojekt byggs upp av AMA Anlägg-

ning genom att koder med tillhörande rubrik åberopas. Koder kan komplet-

teras med projektspecifika föreskrifter. Utöver AMA Anläggning finns en 

rad relaterade publikationer, bland annat råd och anvisningar, RA, och mät- 

och ersättningsregler, MER. I Figur 2 visas AMA-publikationers relation till 

projektdokument. 

 



7 
  

 

Figur 2. AMA-publikationer anknutna till projektdokument (Svensk Byggtjänst, 

2008). 

 

2.2  BIM - Bygginformationsmodeller 

Building Information Model eller Bygginformationsmodell benämns ofta 

BIM. I praktiken är BIM definierat som en dynamisk modell som skapats 

genom användning av tredimensionella CAD-verktyg. Denna breda definit-

ion är en av orsakerna till en vanlig missuppfattning om att BIM är en upp-

gradering av CAD. BIM är snarare ett helt nytt arbetssätt där man använder 

sig av objekt istället för linjer vilket innebär att man istället för att rita ett 

antal linjer som resulterar i en vägg, ritar man väggen som ett objekt, med 
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alla tillhörande komponenter. Information så som koder och littera; materi-

alslag och typ; dimensioner och enheter är integrerad i objekten. Om något 

av dessa objekt ändras samordnar BIM-verktyget förändringen så att den 

visas i alla vyer, exempelvis kalkyl och tidplan, eftersom att alla vyer bygger 

på samma underliggande information i objekten. Detta kan möjliggöra en 

effektiv samgranskning, redan innan produktionen har startat, genom att 

alla inblandade snabbt kan skapa sig en tydlig och gemensam bild av kom-

mande och pågående projekt (Pramod Reddy, K. 2012). Denna process illu-

streras i Figur 3. 

 

 

 
Figur 3. Samordningsprocessen i BIM-verktyg. 
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2.2.1 BIM i produktionen 

BIM ökar möjligheten för entreprenörer att hitta fel i planeringsskedet, in-

nan produktionen startar. Genom att visuellt studera projektet i BIM kan 

entreprenören hitta bristfälliga konstruktioner samt problem som påver-

kar pris, tidplan och kvalitet. En simulering av projektets gång möjliggör 

även att entreprenören kan upptäcka eventuella produktionskrockar, och 

andra faktorer som påverkar tidsåtgång och kostnad i projektet. Många av 

dessa faktorer är mycket svårare att upptäcka genom att endast studera 2D-

ritningar med tillhörande handlingar. Detta kräver dock att entreprenören 

har kompetens för att klara av hanteringen av bygginformationsmodeller 

(Pramod Reddy, 2012). 

 

2.2.2 Materialleverantörers BIM 

Leverantörer och produkttillverkare har också ett intresse av BIM. Produkt-

tillverkare vill underlätta för arkitekter och konstruktörer att använda de-

ras produkter i sina modeller. Produkternas information i en BIM-modell är 

inte bara användbara under entreprenadtiden, utan kan även vara till stor 

nytta när byggprojektet är över. Om en tillverkare eller leverantör ger till-

räckligt med information i objekten som representerar en viss produkt kan 

framtida brukare utläsa information om garantier, service och underhåll 

(Weygant, 2011). 

 

2.2.3 BIM i förvaltningsskedet 

För den som tar över en färdigställd byggnation kan BIM vara mer än bara 

en virtuell visualisering. BIM kan för förvaltaren även fungera som en data-

bas innehållande bland annat information om byggnadsdelar, installations-

detaljer, inredning och ventilationssystem. Viktig information så som ga-

rantier, serviceintervaller, installationsinstruktioner och visuella vyer kan 

vara mycket värt för en framtida förvaltare. BIM-modellen kan, för förval-

taren, liknas vid en instruktionsbok innehållande all väsentlig information 

om byggnationens byggdelar. Vid renoveringar, service- och underhållsar-
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beten kan utföraren klicka på en byggnadsdel och läsa om garantier, pro-

duktens livscykel, underhållsperioder, utbyteskostnader och av vem och 

hur produkten installerades.       

 

Vid en optimal BIM-hantering tar entreprenören över projektörens modell 

och analyserar byggbarheten och designen samt adderar information. När 

entreprenaden är klar är modellen uppdaterad med all aktuell information 

om byggnationen ges vidare till brukaren. Under denna process kan även 

entreprenören uppdatera modellen med manuell information om objekt 

som saknar vissa, för förvaltaren, viktiga detaljer (Weygant, 2011).  

 

2.2.4 BIM inom husbyggnadsbranschen. 

Stora byggprojekt, främst inom fastighetsbranschen, har under en tid pro-

jekterats nästan enbart i 3D. Initialt användes 3D-modellerna endast som 

visualiseringsverktyg, men har under tiden utvecklats till att projekt mer 

och mer använder sig av BIM-modeller med information om mängder, fab-

rikat, tidplaner, produktionsdata, energi- och förvaltningsinformation (Ot-

tosson, 2009). 

 

2.2.5  BIM inom anläggningsbranschen. 

Maskinstyrning blir allt vanligare inom anläggningsbranschen. Ma-

skingstyrning innebär att en datormodell utnyttjas i en anläggningsmaskin 

i kombination med mätutrustning så som GPS. Maskinstyrningen möjliggör 

att maskinisten kan utföra sitt arbete utan fysiska höjdreferenser. Maski-

nens och skopans position matchas mot den digitala modellen i datorn. Ma-

skinstyrningsmodeller har vanligtvis tagits fram av entreprenörer utifrån 

de ritningar som levererats av projektören. Arbetet med att konvertera rit-

ningar från 2D till 3D innebär mycket jobb för entreprenörens mättekniker, 

dessutom kan det manuella arbetet leda till fel. Projektörer har under en tid 

jobbat med 3D, men det har inte funnits några krav att leverera digitalt 

material som gör maskinstyrning möjlig. Entreprenörer har dock under 

senaste åren börjat efterfråga underlag för maskinstyrning mer (Nilsson, 

2010).  
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Vidare menar Nilsson (2010) att Trafikverket och andra stora beställare 

måste ställa högre krav på konsulterna i projekteringsskedet. Om beställare 

kan meddela att det finns en färdig anläggningsmodell, som kan utnyttjas 

till bland annat maskinstyrning, i upphandlingsskedet, bör detta leda till 

minskade kostnader för produktionen. Dessa anläggningsmodeller bör se-

dan kunna utvecklas ytterligare för att utnyttjas vid mängdavtagning, kal-

kylering och planeringsarbete.  

 

I en intervjustudie har Fredriksson (2012) visat att BIM-användningen är 

mer utbredd inom husbyggnadsbranschen än anläggningsbranschen. Vi-

dare framkom det i studien att intresset för att införa BIM är stort och till-

frågade företag inom anläggningsbranschen utför mindre pilotprojekt med 

BIM i beaktning. I väldigt få fall tillhandahöll projektörer användbara mo-

deller, de modellerades istället av entreprenörernas mättekniker. Nilsson 

(2010) menar att det finns alltför få konsulter som kan hantera 3D-projek-

tering av anläggningsarbeten.  

 

Trafikverkets BIM-strategi  

Trafikverket är en av de största beställarna inom byggbranschen och anser 

enligt SOU (2012) att BIM skapar möjligheter att arbeta mer enhetligt vilket 

leder till entreprenader av högre kvalitet och bättre kostnadseffektivitet. 

Vidare menar Trafikverket att BIM kommer ge en effektivare förvaltning av 

anläggningar i drift vilket minskar störningar, ger högre kvalitet och punkt-

lighet för väg- och järnvägstrafiknätet. 

Trafikverket har på regeringens uppdrag satt upp mål för införandet av BIM 

i anläggningsbranschen. År 2015 ska alla upphandlingar som har möjlig-

heten att erhålla positiva effekter av BIM baseras på BIM på lämplig nivå 

istället för traditionella 2D-ritningar. Detta ska avgöras genom att Trafik-

verket upprättar en tydlig policy för BIM-projekt. Policyn ska beskriva an-

svarsfördelningen mellan projektörer, entreprenörer och övriga konsulter 

i Trafikverkets anläggningsprojekt.  
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För att uppnå målen ska Trafikverket uppmuntra användandet av BIM samt 

följa projekt som tillämpar BIM för att samla in erfarenheter och kartlägga 

arbetssättet. (SOU, 2012)  
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3.  FALLSTUDIE 

 

3.1  Beskrivning av projektet 

I Norrfjärden, mellan Luleå och Piteå, har Peab Anläggning AB erbjudit sig 

att för Trafikverket Investerings räkning utföra en utförandeentreprenad 

gällande ombyggnad av E4, delen Boviken – Norrfjärden. Entreprenaden in-

nefattar en ombyggnation av E4 till mötesfri 2+1-landsväg samt två plan-

skilda trafikplatser, två vägportar, en GC-bro, ersättningsvägar med mera. 

För att den upprättade 5D-modellen ska ha en verklig förankring har förfat-

taren valt att studera ett utvalt delområde av detta projekt.  

  

För att studien ska vara genomförbar inom den angivna tiden studeras end-

ast en liten del av projektet.  Delen innefattar nyproduktion av en enskild 

anslutningsväg, Ev7, med tillhörande schakt, bankfyll, vägöverbyggnadsla-

ger, krondikning, en större trumläggning samt en omkoppling av en befint-

lig åkerdränering.  

 

3.1.1  Underlag 

Underlag som finns att tillgå är av Trafikverket tillhandahållna vägprofiler, 

normalsektioner samt en inmätt terrängyta. Terrängytan har kompletterats 

med punkter inmätta av Peab Anläggning i fält. En mängdförteckning upp-

rättad enligt AMA Anläggning finns även att tillgå. 

 

3.2  Framtagning av 5D-modell 

3.2.1  BIM-objekt 

I denna studie har författaren valt att objekten som skapas vid modelle-

ringen ska vara kategoriserade enligt kodsystemet i AMA Anläggning för att 

representera varje arbetsmoment och byggdel. Denna uppdelning är också 

nödvändig då objekten i den blivande byggnadsinformationsmodellen ska 

vara kopplade och dynamiskt anpassade till de AMA Anläggning-koder som 

används i bland annat i mängdförteckning och kalkyl. Vilka koder som ingår 
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i modellen måste bestämmas redan innan modellen påbörjas och därmed 

ritas objekt för objekt. Alternativt kan en ej indelad modell delas upp till 

objekt enligt de AMA Anläggning-koder som berörs.  

För exempelvis en trumläggning innebär detta att modellen ska bestå av 

den orörda ytan; en volym som ska schaktas bort; fyllningen för trumbädd; 

vägtrumman; kringfyllningen samt resterande återfyllning till underkant 

vägöverbyggnad. Vid alla dessa arbetsmoment varierar materialet samt ar-

betsmetoden vilket medför en specifik kod i Allmän Material- och Arbets-

beskrivningen. I Figur 4 visas en genomskärning av en exempelmodell som 

består av objekt baserade på AMA Anläggning-koder enligt arbetsmomen-

ten beskrivna ovan.  

 

Figur 4. Genomskärning av en modell som beskriver objekten enligt ovan 

 

Modellen som symboliserar byggnationen av den studerade anslutningsvä-

gen består av 23 stycken AMA Anläggning-kodsatta objekt. Ett objekt för 

”CBB.112 Jordschakt kategori B för väg, plan o d”, ett objekt för ”CBB.31 
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Jordschakt för rörledning”, ett objekt för ”CEC.3112 Kringfyllning för väg-

trumma” och så vidare. I Tabell 1 listas de koder som är aktuella för den 

studerade vägbrytningen, totalt 23 stycken koder kommer att användas. 

Detta innebär att 23 objekt, vardera representerade av en AMA Anläggning-

kod, har modellerats. 

 

 

Tabell 1. AMA Anläggning-koder och –rubriker som ingår i den studerade väg-

brytningen. 

CBB.112 Jordschakt kategori B for väg, plan o d 

CBB.121 Jordschakt kategori B för utskiftning, utspetsning och utjämning 

CBB.31 Jordschakt for rörledning 

CBB.611 Jordschakt for trumma 

CBB.611 Jordschakt for dike 

CDB.512 Rustbadd for ledning 

CEB.11 Fyllning for vag, plan o d 

CEC.11221 Termisk isolering med isolerskivor under trumma 

CEC.15 Fyllning under och kring isolering i isolerad trumbadd, under lednings-

badd 

CEC.212 Ledningsbadd for trumma 

CEC.3112 Kringfyllning for dränledning 

CEC.3121 Kringfyllning for vägtrumma 

CEC.4112 Resterande fyllning for dränledning 

CEC.4121 Resterande fyllning for vägtrumma 

CEC.41211 Resterande fyllning for vägtrumma. 

CEC.41212 Resterande fyllning för vägtrumma 

DCB.12 Undre förstärkningslager kategori B 

DCB.232 Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel konstruktion 

DCB.312 Obundet bärlager kategori B till belagda ytor 

DCB.622 Stödremsa av obundet slitlagermaterial kategori B till belagda ytor 

DCC.2 Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för väg, plan o d 

PBB.421 Ledning av betongrör 

PBB.531 Ledning av plaströr, standardiserade dränrör, i ledningsgrav 
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3.2.2 AutoCAD Civil 3D 

Initialt skapas en solid terrängvolym genom att terrängytan ges ett godtyck-

ligt djup. Ur denna terrängvolym kan sedan objekt för schakt- och fyllvoly-

mer tas fram.   

 

För modelleringen av vägkroppen har väglinjer från en skapad MBS till ma-

skinstyrning använts. Tjocklek på vägöverbyggnadslager, dikesdjup, slänt-

lutningar samt bredd på stödremsan har adderats till väglinjerna genom att 

använda data från normalsektionsritningen, se bilaga 1. Schakt- och fyllvo-

lymer tas fram genom att studera terrassytans placering i förhållande till 

terrängvolymens överyta. Där terrassen går genom en skärning skapas ett 

objekt för jordschakt, medan ett objekt för fyllning skapas där terrassen går 

ovan terrängen. I AutoCAD Civil 3D modelleras alla skapade objekt som ”3D 

Solids”, det vill säga solida volymer. Vissa CAD-verktyg stöds av en publice-

ringsfunktion där modeller kan publiceras direkt från verktyget till Vico Of-

fice, detta saknas dock i AutoCAD Civil 3D och därav måste modellen expor-

teras till en fil med formatet .IFC.   

 

3.2.3 Sketchup Pro 

För en enkel hantering av objekten importeras modellen i Sketchup Pro. Ge-

nom att studera den tekniska beskrivningen för projektet samt AMA An-

läggning 13 ritas objekt så som betongtrumma med tillhörande rustbädd, 

isolering och skyddsfyllningar. Även objekt rörande åkerdräneringen ritas. 

Objekten ges tillräcklig och relevant information för enkel hantering i Vico 

Office och namnges till respektive AMA Anläggning-kod.  

 

3.2.4  Vico Office 

Vico Office klarar av att hantera och ta fram data ur objekt om de skapade 

objekten är solida volymer. I Sketchup Pro kan tidigare skapade objekt i 

AutoCAD Civil 3D kontrolleras. Objekt som av någon anledning inte repre-

senteras av en solid volym redigeras och ritas om till kravet om att objektet 

ska vara solitt är uppfyllt. 
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Först granskas den importerade modellen innehåller alla mängder och vo-

lymer som tidigare skapats. Om så ej är fallet studeras modellen återigen i 

AutoCAD Civil 3D och Sketchup Pro för att hitta eventuella fel. Vid en kor-

rekt import listas alla objekt i en mängdlista i Vico Office samtidigt som ob-

jekten visas även i 3D-vyn, se Figur 5. 

Modellens objekt ges en mängdmall som symboliserar vilken typ av byggdel 

objektet representerar. Beroende på val av mängdmall hämtar Vico Office 

relevanta mängder ur objekten. Väljs exempelvis mängdtypen ”Vägg” tar 

Vico Office fram mängder så som längd, väggarea, bottenarea och volym på 

objektet. I brist på relevanta mängdtyper för anläggningsprojekt i Vico Of-

fice har i detta projekt objekten hanterats genom att ge objekt där area ska 

beaktas mängdmallen ”Tak”, medan objekt som ska beakta volymer ges 

mängdmallen ”Yta”. Betongtrumman samt dräneringsledning, där längden 

och diametern är intressant, tillsätts mängdtypen kanalisationer. Samtidigt 

som ett objekt markeras i mängdlistan ”high lightas” objektet i 3D-vyn. I Fi-

gur 5 visas arbetsvyn i Vico Office samt de mängdmallar som finns att tillgå. 

Eftersom vägtrumman är markerad markeras även objektet i 3D-vyn. 
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Figur 5. Arbetsvy i Vico Office vid val av mängdmall.  

 

De skapade objekt som Vico Office inte klarar av att mängda automatiskt, i 

detta fall betongtrumman och dräneringsledningen, måste manuellt 

mängdas genom mängdavtagning. Detta kan göras direkt i 3D-vyn genom 

diverse mätverktyg i Vico Office. I Figur 6 visas hur längden på en betong-

trumma kan bestämmas genom att mäta i 3D-vyn. 
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Figur 6. Längd på betongtrumma tas fram genom användning av mätverktyg 

i 3D-vyn 

 

När alla mängder har kontrollerats och eventuellt redigerats skapas pro-

jektets mängdförteckning genom att modellens mängder överförs till re-

spektive AMA Anläggning-kod i en skapad mängdförteckning. Detta görs 

fördelaktigt genom att ”dra och släppa” aktuella mängder från objektlistan 

till respektive AMA Anläggning-kod i mängdförteckningen, se Figur 7. Ob-

jektlistan visas i den vänstra menyn medan mängdförteckningen visas i den 

högra menyn. I denna process länkas objektens mängder till mängderna i 

mängdförteckningen.  
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Figur 7. Objektens mängder länkas till mängdförteckningen. 

 

En kalkyl kan sedan skapas genom att mängdförteckningen tillsätts priser 

och resurser med kapaciteter. Detta kan göras genom manuell inmatning av 

respektive resurs och pris; genom receptmallar, innehållande resurser och 

priser, som kopplas till kalkylposter eller att en kalkyl från ett referenspro-

jekt importeras till Vico Office och används som kalkylmall. Eftersom inga 

recept eller referensprojekt finns att tillgå används en tidigare skapad MAP-

kalkyl som en slags referens till manuellt inmatade data. 

Genom att kalkylen innehåller resurser och dess kapaciteter skapas auto-

matiskt en tidplan löpande tillsammans med kalkylen. Det som återstår är 

att tilldela kalkylposterna till aktiviteter. Detta görs, precis som i kalkylske-

det, genom att dra och släppa poster till respektive aktivitet. I Figur 8 visas 

metoden när kalkylposternas enhetstider tilldelas skapade huvudaktivite-

ter. I huvudaktiviteterna bestäms vilken resurs som är styrande för aktivi-

teten.  
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Figur 8. Arbetsvy vid tilldelning av kalkylposter till aktiviteter. 

 

Aktiviteters beroenden samt dess starttider bestäms manuellt genom verk-

tyget Schedule Planner i Vico Office. Den färdiga tidplanen möjliggör en 4D-

simulering där aktiviteternas förlopp visas i en filmsekvens. 
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4 RESULTAT 

 

4.1 Bygginformationsmodell 

Den slutgiltiga modelleringen av vägkroppen, samt schakt- och fyllobjekt 

visas i Figur 9. De gula områdena symboliserar schaktvolymer och täcker 

därmed delvis objekten för vägkroppen. Röda objekt består av fyllnadsmas-

sor medan blå och lila objekt består av vägöverbyggnadsmaterial så som 

förstärkningslager, bärlager och bitumenbundna bärlager enligt koderna i 

tabell 1.  

 

 

 
Figur 9. Slutgiltig vägmodell i AutoCAD 
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Den slutgiltiga modellen, efter modellering av vägtrumman samt åkerdrä-

neringen med tillhörande objekt i Sketchup Pro, visas i Figur 10 nedan. 

  

 

 

 

 
Figur 10. Slutgiltig bygginformationsmodell. 

 

Som beskrivet tidigare ingår även den ursprungliga överytan eftersom den 

är central för att ta fram schakt- och fyllvolymer. Detta leder till att vägpar-

tier som ligger i en skärning, det vill säga under den aktuella överytan, blir 

dolda om inte objektet som representerar schaktning av denna volym 

släcks. Vägens södra del går genom en skärning, vilket illusteraras i Figur 

11. Detta kan leda till att modellen uppfattas som något rörig vid en första 

anblick. I Figur 12 visas samma vy av vägen, men objektet ”CBB.112 Jord-

schakt för kategori B for vag, plan o d” har släkts. 
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Figur 11. Vägen genom en skärning 

 

 
Figur 12. Vägen genom en skärning med objektet för schakt släckt.  
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4.2 Vico Office 

I Vico Office kan den importerade 3D-modellen samt en objektlista studeras 

i samma vy, se Figur 13. I detta fall har ”CBB.611 Jordschakt för dike” mar-

kerats i objektlistan, vilket leder till att objektet ”CBB.611 Jordschakt för 

dike” även markeras i 3D-vyn. 

 

 

 
Figur 13. Objektlista samt 3D-vy i Vico Office 

 

Eftersom objekten har delats upp enligt respektive kod i AMA Anläggning 

kan nu varje arbetsmoment och byggdel studeras separat i modellen. I Figur 

14 visas en vy över grundläggningen av betongtrumman. Objekten som 

symboliserar rustbädd, isolering, trumbädd, betongrör och kringfyllning 

enligt AMA Anläggning-koderna i tabell 1, är markerade. Övriga objekt är 

dolda.  
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Figur 14. Objekt som innefattar grundläggning av trumman. 

 
 

4.2.1 Kalkylering 

Eftersom kalkylen är dynamiskt länkad till mängdförteckningen kommer 

ändringar i mängdförteckningen även att uppdatera kalkylen automatiskt.   

    

I Figur 15 visas en vy av nettokalkylen tillsammans med 3D-modellen i bak-

grunden. Eftersom ”CBB.611 Jordschakt för dike” är valt markeras detta ob-

jekt i modellen. I rullmenyn visas ingående resurser, grävmaskin och lastbil, 

kapaciteter och pris. En kapacitet på 40 m3 schakt i timmen resulterar i en 

tidsåtgång på 30 timmar för detta arbetsmoment. Denna kapacitet ligger 

även till grund för tidplanen. Kalkylen i sin helhet visas i bilaga 2. 
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Figur 15. Kalkylposter för ”CBB.611 Jordschakt för dike”. 

 

4.2.2 Tidplan i Vico Office 

Genom länkningen av kalkylposternas enhetstider till tidplanen skapas en 

dynamisk tidplan i Vico Office; ändras något i kalkylen, mängd eller enhets-

tid, uppdateras tidplanen automatiskt. Efter att starttider och aktiviteters 

relationer till varandra har bestämts kan tidplaner exporteras ur program-

met. I Figur 16 visas ett ganttschema för projektet. 
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Figur 16. Ganttschema 

 

 

4.2.3 4D-simulering 

Länkningen mellan tidplanen och objekten i 3D-modellen möjliggör en 4D-

simulering av projektet. 4D-simuleringen fungerar som en videosekvens 

där objekt tänds och släcks vilket resulterar i att projektets gång kan stude-

ras byggdel för byggdel beroende på var i tidplanen de ligger. Eftersom tid-

planen är dynamiskt kopplad till kalkylen är 4D-simuleringen ständigt upp-

daterad mot de senaste ändringarna.  

Figur 17 visar 4D-simuleringen för den pågående aktiviteten ”CEC.3121 

Kringfyllning för vägtrumma”. Även en jämförelse med det verkliga utföran-

det i Peab Anläggnings projekt ”E4, Boviken – Norrfjärden” visas nederst i 

figuren. 
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Figur 17. Pågående aktiviteten ”CEC.3121 Kringfyllning för vägtrumma” 
i 4D-simuleringen jämfört verkligt utförande. 
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Efter att aktiviteten ”CEC.3121 Kringfyllning för vägtrumma” är genomförd 

påbörjas ”CEC.41212 Resterande fyllning for vägtrumma.”. I Figur 17 visas 

en pausad vy ur 4D-simuleringen för denna aktivitet. 

 

 

Figur 17. 4D-simulering. Pågående aktivitet: grusfyllning av trumutspetsning 

 

På detta vis kan ett projekt studeras visuellt, från projektstart till överläm-

nande. 
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5 DISKUSSION 

 

5.1  BIM i anläggningsbranschen 

BIM ska inte ses som en påbyggnad av 3D-CAD, utan som ett nytt, förändrat 

arbetssätt som ska implementeras. Att byta arbetssätt och tvingas utföra 

arbetsuppgifter på ett helt nytt sätt kan för många vara en besvärlig process. 

Ett moment som tidigare gick snabbt, enkelt och per automatik blir för 

många omständligt och tungarbetat. Detta leder till att man lätt vill falla till-

baka till det gamla arbetssättet. BIM-processen ställer stora krav på bestäl-

laren att upprätta bygghandlingar med krav på process, struktur och ruti-

ner. Samverkan måste öka mellan alla inblandade parter och alla ska kunna 

komma åt och använda sig utav data som finns sparad i modellen. I anbuds-

skedet kan snabba resultat uppnås då all information ska finnas i modellen. 

Genom visualisering i 3D kan kalkylerings- och planeringsarbetet underlät-

tas genom att anbudslämnare enklare kan skapa sig en bild av projektet. 

Anbudsarbete i BIM kommer initialt att kräva att fler personer med olika 

befattningar är involverade. 

 

I dag är det vanligt att entreprenörer återuppbygger tidigare, av projektö-

ren skapade 3D-modeller genom att studera 2D-ritningar som projektören 

har genererat och exporterat ur en 3D-modell. Detta är givetvis en fördyring 

jämfört med att projektören och entreprenören studerat en gemensam 3D-

vy från projektstart, men eftersom 2D-ritningarna i dagsläget är juridiskt 

bindande är detta dubbelarbete svårt att undvika. Inom en överskådlig 

framtid ser det ut som att juridiska dokument kommer utgöras av tvådi-

mensionella ritningar och styrande dokument. Så länge detta gäller kom-

mer en total övergång till BIM bli svår. Först när BIM-modeller kan studeras 

som en bygghandling kan 2D-handlingar lämnas. 

 

Modellbaserade handlingar kommer minska användningen av traditionella 

handlingar, så som pappersritningar. I produktionen kan de modellbase-

rade ritningarna bidra till en pedagogisk visualisering i fält och vid plane-

ring av arbetet. Exempelvis vid en arbetsberedning av ett komplicerat mo-
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ment kan en tredimensionell visualisering öka produktionseffektiviteten-

samt förbättra arbetsmiljö och minska risk för arbetsskador genom att 

identifiera kritiska moment.  

 

Redan innan BIM-arbetet startar måste alla inblandade vara överens om en 

gemensam struktur som de skapade BIM-objekten ska följa. I dagsläget är 

AMA Anläggning uppenbart den struktur som bör följas då projektdoku-

ment är styrda och kontrollerade av detta referensverk. För att en byggin-

formationsmodell som beskriver ett anläggningsprojekt ska vara använd-

bar vid kalkyl- och tidplanarbete i dagsläget måste indelning av objekt vara 

enligt AMA Anläggning. 

 

 

5.2 Modellering av objekt 

Eftersom terrängen i modellen bygger på inmätta punkter från fält kan 

skapade ytor blir komplicerade att hantera vid modellering. I Figur 18 visas 

ett exempel på detta illustrerat av ett dike samt en fyllning för vägterassen.  

Vid import i Vico Office sker en förvrängning av det inmätta diket vilket 

skapar en ojämn geometri som blir ohanterlig för Vico Office. Den gröna 

gräsytan representerar terrängen medan den ljusgröna geometrin repre-

senterar fyllning för vägterassen. Figur 19 visar samma fyllning men med 

dold terräng. 
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Figur 18. Förvrängda objekt vid ett inmätt dike. 

 
Figur 19. Vägbanksfyllning som passerar diket 
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Problem som dessa ger inget utslag på den totala volymen, eftersom voly-

men av den utstickande dikesfyllningen är försumbar, och hade därmed 

kunnat ignoreras. Däremot skapar detta problem vid hantering av volymer 

i Vico Office då programmet inte klarar av att ta fram data ur objektet.  Dessa 

geometriska problem måste rättas till manuellt i modellen.  

 

Kontrollen av objekt har skett genom granskning i Sketchup Pro eftersom 

Sketchup Pro visade sig hantera solida objekt på samma sätt som Vico Of-

fice. Klarar Sketchup Pro att hantera ett objekt som en solid schakt- eller 

fyllvolym, klarar även Vico Office detta. Detta medförde att Sketchup Pro 

användes som ett slags granskningsverktyg för att kontrollera solida objekt 

efter modellering i AutoCAD Civil 3D och innan import till Vico Office. 

 

Även mindre komplicerade geometrier kan skapa problem vid import till 

Vico Office. Nedan visas ett dikesschakt samt en terrassfyllning, se Figur 20 

och Figur 21. I detta fall separeras linjer i geometrierna efter export från 

AutoCAD Civil 3D vilket skapar hål i volymerna. De separerade linjerna re-

presenteras av röda streck. Som i fallet ovan är dessa objekt solida i 

AutoCAD Civil 3D, men vid export till Vico Office sker en förvrängning av 

objekten vilket resulterar i att de inte solida längre, och en volym kan där-

med inte tas fram. Vid kontrollen i Sketchup Pro måste dessa objekt helt 

eller delvis ritas om för att skapa, för Vico Office, hanterbara volymer.  
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Figur 20. Dikesschakt med separerat ”grid”. 

 

 
Figur 21. Inspektion av terrassfyllning i Sketchup Pro. 
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5.3 Kalkyl i Vico Office  

Om objekt skapas med korrekt littera och BIM i beaktning kan Vico Office 

koppla relevanta mängdmallar automatiskt till objekten och på så sätt und-

viks manuell inmatning. Vico Office är dock inte anpassat för anläggnings-

projekt i detta avseende, då endast traditionella husbyggnadsdelar som ex-

empelvis balk, glaspartier och dörrar finns specificerade. Detta leder till att 

alla objekt som importerades i detta projekt manuellt måste tilldelas en 

mängdmall.  

 

I husbyggnadsbranschen har man implementerat recept i Vico Office. Detta 

betyder att recept kan kopplas till varje byggdel. I dagsläget finns dock 

ingen relevant receptdatabas för anläggningsarbeten i Vico Office. Genom 

att skapa en sådan kan ingående resurser, kapaciteter och priser kopplas 

till varje arbetsmoments AMA Anläggning-kod. Alternativt kan en tidigare 

upprättad Vico Office-kalkyl för ett liknande projekt importeras och däri-

från kan information hämtas genom ”dra-och-släpp-funktionen” i Vico Of-

fice.  

5.4 Tidplan 

Entreprenörer kan genom BIM-verktyg tydligt visa för beställaren hur man 

optimerar produktionen. Detta kan visas genom att man visar en typisk, 

standardtidplan vid sidan om den analyserade och omarbetade 4D-visuali-

seringen. Samtidigt kan även tid- och kostnadsoptimeringar visas för båda 

fallen i den dynamiska 5D-modellen. 3D-visualiseringen kan även möjlig-

göra ett förenklat planeringsarbete i produktionen genom att uppstartsmö-

ten genomförs med en tydlig visualisering av kommande arbetsmoment. En 

tydlig visualisering vid arbetsberedningar kan risker gällande arbetsmiljö 

förtydligas genom att besvärliga och farliga arbetsmoment kan studeras.  

 

Vid ett avslutat projekt kan erfarenhetsåterföringen för en entreprenör bli 

bättre genom att information kontinuerligt har flödat tillbaka till kalkyl och 

tidplan. Ursprungliga tidplaner och kalkyler kan jämföras med förändring-

arna fram till den slutgiltiga dokumentationen. 
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6.  SLUTSATSER 

I denna studie har möjligheterna med bygginformationsmodellering, BIM, i 

anläggningsbranschen utvärderats. Utgångspunkten var att skapa en full-

ständig 5D-modell av ett, eller delar av ett, anläggningsprojekt. Resultatet 

visar att BIM är tillämpbar på ett klassiskt anläggningsprojekt förutsatt att 

modellens objekt har skapats korrekt med en tydlig strukturell indelning, 

exempelvis enligt AMA Anläggning.  Studien har dock visat att objekthante-

ringen mellan programvaror inte är optimal då solida volymobjekt som mo-

dellerats i AutoCAD Civil 3D förvrängs och blir ohanterliga för 5D-verktyget 

Vico Office. Gransknings- och revideringsarbetet är i dagsläget således 

mycket tidskrävande.  

 

För ytterligare fördjupning kan fortsatta studier analysera ett verkligt fall 

där en entreprenör i samråd med beställare har utfört eller utför en anlägg-

ningsentreprenad där byggnadsinformationsmodeller har använts i kalkyl-

, planerings- och produktionsskedet. Då denna studie visar att överföringen 

av modeller från CAD- till BIM-verktyg inte fungerar optimalt är det även 

intressant att utvärdera av hur hanteringen av modeller bör bedrivas. 

 

Svar på forskningsfrågor: 

 Vad är i dagsläget möjligt att göra med dagens programvara? 

Fallstudien visar att det är fullt möjligt att skapa en 5D-modell som beskri-

ver ett anläggningsprojekt. Komplicerade geometrier, till exempel objekt 

som symboliserar schaktvolymer och fyllnadsmassor, skapar dock problem 

då programvaran ska hantera dessa.  

 

 Vilka krav bör entreprenören ställa på tillhandahållna bygginformat-

ionsmodeller? 

För att bygginformationsmodeller i dagsläget ska vara användbara vid kal-

kyl- och tidplanearbete vid ett anläggningsprojekt måste BIM-objekten vara 

uppdelade enligt AMA Anläggning. Detta eftersom objekten ska kunna län-

kas till en mängdförteckning. 
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 Kan programvarorna hantera objekt indelade enligt AMA Anläggning 

13? 

Även här har fallstudien visat att det endast är komplicerade geometrier 

som är begränsande för programvarorna som har använts. Bortsett från 

detta är det fullt möjligt att dela upp modellen i BIM-objekt som både grän-

sar och överlappar varandra. 

 

 Vad behöver ändras eller läggas till i programvaran för att underlätta 

5D-arbete inom anläggningsprojekt? 

Då programvaran i dagsläget inte är anpassad för typiska anläggningspro-

jekt krävs mycket handpåläggning. Simpla mängdtyper som endast beskri-

ver volym och area bör kunna läggas till för att beskriva de mest använda 

enheterna i en mängdförteckning. Även möjligheterna att kunna länka pro-

jektdokument till en bygginformationsmodell bör ses över. Efter att objek-

ten har länkats till mängdförteckningen bör dessa även kunna länkas till ex-

empelvis en teknisk beskrivning.  
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8 BILAGOR 

 

8.1 Bilaga 1 – Normalsektionsritning 
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8.2 Bilaga 2 - Kalkyl i Vico Office 
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