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Sammanfattning
Avvikelser i ett byggprojekt leder till bland annat förseningar. De kan även leda till för tidigt avslutade
aktiviteter. Oavsett blir detta ett problem då kontraktstiden för underentreprenörer är bestämda.
Vad detta betyder är att blir en underentreprenör färdig för tidigt kommer det finnas en tidbuffert i
tidplan mellan färdig- och nästa aktivitet. Detta anses som en kostnad eftersom det inte utförs något
arbete. Blir en underentreprenör sen med färdigställande av en aktivitet blir detta också
problematiskt då detta skjuter fram aktiviteter på den kritiska linjen. Förutsatt att de aktiviteterna
ligger på den kritiska linjen. Det ska förtydligas att fler former av avvikelser finns. Bland annat
felleverans, försenad transport, oförutsedda hinder under produktion m.m.
En metod att åskådliggöra avvikelser tidigt efter initiering är att kontinuerligt under produktion följa
upp aktiviteter med hjälp av mängdgrafer. Mängdgrafer är diagram som visar byggd mängd per
tidsenhet och kumulativ byggd mängd. De ger en visuell bild över hur produktionen ligger till i
nuläget och med hjälp av dessa kan beslut fattas om ändringar i produktionen för att projektet ska
tidsmässigt åter hamna i fas. Mängdgrafer kommer i tre former. Planerade-, aktuella- &
prognostiserade mängdgrafer.
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur BIM-verktyg under projektering kan stödja ett
projekt under produktion genom att förutse avvikelser. Ifall avvikelser upptäcks tidigt kan resurser
justeras eller arbetstider ändras för att projektet färdigställs enligt tidplan.
Studien visar att mängdgraferna kan utvecklas relativt enkelt men det krävs väl genomtänkt
planering och struktur på arbetet. Det rekommenderas att samordna en bra arbetsmetod för hela
arbetet från början till slut genom att ha en samordnare som styr över modellen men också andra
tjänstemän som känner till programmet tillräckligt bra för att stötta och avlasta samordnaren vid
behov.
Studien visar också att det är viktigt att modellutvecklare levererar modellen med bra och
strukturerad namnbeteckning för objekten. Detta för att enklare kunna koppla KPI-tal till korrekt
mängdgraf. CoClass-klassifikationssystem (projektnamn BSAB 2.0) borde ligga till grund för
namngivning av objekt.

Nyckelord: BIM, IFC, KPI, Mängdavtagning, Tidplan, Vico Office, Mängdgraf, CoClass
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Abstract
Deviations in a construction project lead to delays. They can also lead to prematurely completed
activities. In any case, this will be a problem since the contract period for subcontractors is
determined. What this means is that if a subcontractor completes its task prematurely, there will be
a time buffer in the timetable between completed and next activity. This is considered a cost because
no work is being done. If a subcontractor completes an activity late, this is also problematic as it
displaces activities on the critical line. If the activities are on the critical line. It should be clarified that
more types of deviations exist. Including delivery, delayed transport, unforeseen obstructions during
production, etc.
One method of avoiding deviations is to continuously monitor production activities using quantity
take-off graphs. These graphs are charts showing built-up amount per unit of time and cumulative
built-up amount. They give a visual picture of the state of production, and from there, decisions can
be made about changes in production so that the project will follow the time schedule again.
Quantity take-off graphs come in three forms. Planned, actual & forecast quantity take-off graphs.
The purpose of this degree project is to investigate how BIM tools during design phase can support a
project under production phase by predicting deviations. If deviations are early discovered, resources
can be adjusted or working hours changed to complete the project according to time schedule.
The study shows that the quantity graphs can be developed relatively easily, but well thought out
planning and structure are required. It is recommended to coordinate a good working method for
the entire work from start to finish by having a coordinator who controls the model but also other
officials who know the program well enough to support and relieve the coordinator if necessary.
The study also shows that it is important that model developers deliver the model with a good and
structured designation of object. This is easier to connect KPI-numbers to the correct quantity takeoff graph. CoClass classification system (project name BSAB 2.0) should be used as the basis for
naming of objects.

Keywords: BIM, IFC, KPI, Quantity take-off, Time schedule, Vico Office, Quantity take-off graphs,
CoClass
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Begreppsförklaring
2D

Tvådimensionell

3D

Tredimensionell

4D

3D-modell med kopplad tidplan

BIM

Building Information Modeling som avser processer för att hantera
information I hela eller delar av en byggnadsmodells livscykel

BIM-modell

Digital modell vars objekt innehåller information

BIM-verktyg

Ett mjukvaruprogram/programvara som används för att skapa eller
hantera en BIM-modell och därmed har möjlighet för interoperabilitet

bSDD

buildingSMART Data Dictionary

CAD

Computer Aided Design. I byggsammanhang översätts till datorstödd
projektering

CoClass

Ett klassifikationssystem

IFC

Ett ISO certifierat filformat (EN: Industry Foundation Classes)

KPI

Nyckeltal (EN: Key Performance Indicator)

Kritiska linjen

Aktiviteter som är tidskritiska för att nå målen i ett projekt

Microsoft Excel

Kalkylprogram utvecklat av Microsoft

Mängdgraf

En graf som visar ett stapeldiagram av mängd/vecka samt kurva av
kumulativ mängd

Operationell effektivisering Att effektivisera en verksamhet. T.ex. hur framtagning av data utförs
SpeedyCalc

Manuellt mängdavtagningsprogram

Vico Office

BIM-verktyg utvecklat av Vico software
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Avvikelser i ett byggprojekt leder till bland annat förseningar. De kan även leda till förtidig avslutade
aktiviteter. Oavsett blir detta ett problem då kontraktstiderna för underentreprenörer är
förbestämda. Vad detta betyder är att blir en underentreprenör färdig förtidigt kommer det finnas en
tidbuffert i tidplan mellan färdig- och nästa aktivitet. Detta anses som en kostnad eftersom det inte
utförs något arbete. Blir en underentreprenör sen med färdigställande av en aktivitet blir detta också
problematiskt då detta skjuter fram aktiviteter på den kritiska linjen. Förutsatt att de aktiviteterna
ligger på den kritiska linjen. Det ska förtydligas att fler former av avvikelser finns. Bland annat
felleverans, försenad transport, oförutsedda hinder under produktion m.m.
Det är viktigt att mäta utveckling under produktionen eftersom mätningen ger indikationer över
huruvida projektet ligger till i nuläget jämtemot önskat läge (Thomas & Weber, 2005). Därför är det
väsentligt att ett projekt eftersträvar att undvika avvikelser under produktion oavsett form. Att
undvika härkomst av avvikelser är inte en lätt bedrift. Men att åskådliggöra dem i tidigt skede är
lättare att göra. En metod att åskådliggöra avvikelser kort efter initiering är att kontinuerligt under
produktion ha uppföljning av aktiviteter med hjälp av mängdgrafer.
Mängdgrafer är diagram som visar byggd mängd per tidsenhet och kumulativ byggd mängd. De ger
en visuell bild över hur produktionen ligger till i nuläget och därifrån kan beslut fattas över ändringar
i produktionen för att projektet ska tidsmässigt åter hamna i fas. Det är viktigt att särskilja
mängdgrafer från varandra. Har de utvecklats under projektering kallas de planerade mängdgrafer
eftersom mängddata som samlats in är hämtade från en BIM-modell, vilket utvecklats för att ge en
visuell bild av slutmålet. Har de utvecklats under produktion handlar de om aktuella mängdgrafer
eftersom mängddata som använts har samlats in under produktion.
De aktiviteter som utvecklar planerade mängdgrafer till bör vara väl genomtänkta. De ska bidra till
effektiv uppföljning och uppfylla sitt syfte i ett projekt. KPI är ett verktyg för att prognostisera
färdigställande samt mäta produktivitet i ett byggprojekt. KPI står för ”key performance indicators”
som kan översättas till nyckeltal.

1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur BIM-verktyg under projektering kan
stödja ett projekt under produktion. BIM-verktyg kan utnyttjas för att förutse avvikelser under
produktion och därmed kunna användas som stöd vid beslutsfattande. Ifall avvikelser upptäcks tidigt
kan resurser justeras eller arbetstider ändras för att projektet färdigställs enligt tidplan.

1.3 Hypotes
Att framställa mängdgrafer, både planerade och aktuella, är ingen ny innovativ lösning på vad som
förklarats ovan. Det existerar väldigt många programvaror som i kombination med varandra kan
användas för att framställa mängdgrafer. Ifall detta stämmer är det sannolikt att det existerar en
programvara som kan utföra samma arbete.
Således lyder hypotesen till detta examensarbete ”En effektivare metod att skapa planerade
mängdgrafer kan tas fram med dagens BIM-verktyg”.
I detta examensarbete anses en effektivare metod en som mängdar och producerar mängdgrafer
mer tideffektivt än dagens metoder. Exempel på metod som används idag är att mängda i ett PDFverktyg och producera mängdgrafer i Microsoft Excel.
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1.4 Avgränsningar
Examensarbetet har bedrivits under två perioder som motsvarar 30 högskolepoäng vilket motsvarar
20 veckor. För att kunna göra en fullständig utvärdering av arbetet har därför en del begränsningar
antagits.
Avgränsningarna var som följer:
1. Antal programvaror som studerats har begränsats till en, nämligen Vico Office. Vico Office är
ett program som Skanska är intresserade av att använda. Företaget använder sig av ett annat
program i nuläget men söker ett bättre alternativ då de söker att effektivisera sin operation.
2. Mängdning av aktiviteter tillhörande den kritiska linjen. Aktiviteterna är begränsade till
platsgjuten betong, stomme, fasad samt tak.
3. Grov tidplan. En tidplan kan innehålla flera tusen aktiviteter och delaktiviteter. Tidplanen i
detta examensarbete begränsad till de mest väsentliga aktiviteterna enligt punkt 2.
4. Planerad mängdgraf. Det vill säga mängdgraf framställd under projekteringsfas.
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2 Metod
2.1 Förstudie
I detta examensarbete har en förstudie gjorts. Förstudien har omfattad litteraturstudie kring BIM
samt studier av de möjligheter som Vico Office kan erbjuda för att mängda och producera
mängdgrafer. Dessa två har varit huvudbeståndsdelarna i detta examensarbete.
Vico Office är ett BIM-verktyg som har många beståndsdelar och syften. Förstudien av detta BIMverktyg har gått ut på att förstå alla dessa delar var för sig och även förbindelsen mellan dem. Det har
också studerats alternativa lösningar och arbetssätt med Vico Office för att bedöma lämpligaste
arbetssätt.
Att studera Vico Office och dess beståndsdelar har bedrivits genom tillgång till ett utbildningspaket
för studenter via representanter från Vico Software Sverige samt kompletterat detta med
Youtubeklipp via Vico softwares onlinematerial ”FridaysWithVico” (Vico software, 2009).

2.2 Fallstudie
I detta examensarbete har en fallstudie gjorts. Syftet med fallstudien har varit att illustrera hur det
går att skapa mängdgrafer utifrån en BIM-modell för ett byggprojekt. Syftet har också varit att hitta
det effektivaste arbetssätt att producera dessa mängdgrafer. Detta arbetssätt ska vara användbart i
olika typer av projekt, det vill säga inte enbart specifikt för den BIM-modell som studerats.
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3 Teori
3.1 BIM
3.1.1 Introduktion till BIM
BIM är en akronym där det råder enighet i vad B och I står för, vilket är ”Building Information”. Dock
står M för olika saker. M kan stå för ”Model” eller ”Modelling”. Vissa byggföretag har egna
definitioner av termen. BIM Alliance avser ”Building Information Model” som den eller de modeller
som utgör en digital objektbaserad representation av en byggnad eller en anläggning. BIM Alliance
avser även ”Building Information Modelling” som ett arbetssätt, det vill säga processen att skapa och
använda en eller flera byggnadsinformationsmodeller i bygg- eller anläggningsprocessen (BIM
Alliance, 2014). Skanska definierar BIM som ”Building Information Management” där ”Management”
står för informationsstyrning från start till mål (Skanska Sverige AB, 2016). ”Building Information
Model” och ”Building Information Modelling” används oftast utbytbart (Eastman, et al., 2011). För att
förtydliga kan BIM förklaras som både ett virtuellt redskap och ett arbetssätt.
Enligt BIM Alliance behöver fyra kriterier vara uppfyllda för att begreppet BIM ska användas (BIM
Alliance, 2014):
1.
2.
3.
4.

En eller flera objektorienterade modeller.
Egenskaper är kopplade till objekten.
Relationer finns mellan objekt.
Möjlighet att producera olika informationsvyer ur modellen/modellerna.

Begreppet modeller behöver inte nödvändigtvis begränsas av geometriska modelltyper utan även
modeller för tidsplanering, ekonomistyrning, beräkningar och simuleringar (BIM Alliance, 2014).
Detta betyder i korthet att BIM-verktyg kan användas i flera dimensioner. En 3D modell som
sammankopplas med en tidsplanering blir en 4D modell. Om denna 4D modell sammankopplas med
en kostnad blir denna en 5D modell.

3.1.2 Nackdelar & fördelar med BIM
Vid vissa komplexa projekt, till exempel ett sjukhus, blir BIM-modellen för stor att arbeta med. Detta
genom att varje objekt i filen har mängder med egenskaper (se Tabell 1 för några exempel). Andra
exempel på nackdelar med BIM (Shamloo & Mobaraki, 2011):
•
•
•
•
•
•
•
•

Hög investeringskostnad för hård och mjukvara.
Bristande datavana.
Programvaror kan innehålla buggar.
Bristfällig integration mellan disciplinernas programvaror.
Komplicerad programvara.
Inga klara lönsamhetsbevis.
Få aktörer involverade.
Ingen nationell klassificeringsstandard.

Sista punkten är diskutabel då Svensk Byggtjänst utvecklat CoClass vilket är i bruk. CoClass är ett
klassifikationssystem vars syfte är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella
konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar (Smart Built
Environment, 2017). Mer om CoClass i avsnitt 3.1.5.
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Från tiden då persondatorn utvecklades till att utföra fler komplexa operationer har den varit en
självklar tillgång för byggsektorn. Från att ha först utvecklat bygghandlingar med papper och penna
har byggsektorn anammat ny teknik, först med 2D CAD-verktyg sedan 3D CAD-verktyg och nu med
BIM.
Trots alla nackdelar finns fördelar med BIM. Skillnad mellan BIM och vanliga 3D-verktyg är att när ett
objekt, till exempel en dörr, ritas i ett 3D-verktyg ser människan det som en dörr medan verktyget ser
objektet som en volym. I ett BIM-verktyg förstår verktyget att det är en dörr (Tarandi, 2016). BIMverktyg har möjlighet att läsa av filformat av andra BIM-verktyg, det vill säga har möjlighet för
interoperabilitet. Dessa BIM-verktyg använder sig av öppna BIM standarder, det vill säga OpenBIM.
Fysiska objekt
Väggar

Abstrakta objekt
Relationer, t.ex. kopplingar mellan
väggar
Typer, t.ex. väggtyper
Grupper, t.ex. zoner
Hierarkier, t.ex. inneslutningar

Dörrar
Fönster
Pelare
Balkar
Grundplattor
Trappor

Tabell 1. BIM har den fördelen att den kan innehålla stora mängder information. I tabellen visas relevant information till en
byggnad som ett BIM-verktyg kan innehålla (Tarandi, 2016).

Det traditionella viset att utveckla en design för ett projekt innebär att det ständigt tillkommer
förändringar även under produktionsfasen. Ju längre in i ett projekt en kommer desto svårare är
möjligheten att kontrollera kostnader eftersom det kostar att utföra förändringar. En fördel med att
tillämpa BIM som ett arbetssätt är att mycket av arbete som normalt utförs under senare tidpunkter
förskjuts till ett tidigare stadium. Detta leder till att en högre arbetsinsats krävs i ett tidigare skede.
Denna arbetsinsats sker med en funktionell interoperabilitet där då till exempel arkitekter och
konstruktörer arbetar närmare varandra.

Figur 1. Traditionellt vis att arbeta med design i ett projekt kontra med OpenBIM (MacLeamy, 2007).
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3.1.3 OpenBIM
OpenBIM är ett initiativ av buildingSMART och flera ledande mjukvaruutvecklare för att utveckla en
standard i BIM. Att det inte finns en standard i BIM är ett problem då entreprenörer i byggsektorn
använder sig av olika programvaror och dessa har inget sätt att kommunicera med varandra på.
Detta betyder att en arkitekt som använder sig av ArchiCAD och en konstruktör som använder sig av
Revit behöver göra separata modeller då dessa program använder sig av olika filformat.

3.1.4 Öppna standarder
Det finns fem grundläggande metodiknormer som har utvecklats för att skapa interoperabilitet
mellan programvaror. IFC, BCF, IFD, MVD samt IDM.
IFC är en datastandard, ett filformat, som är framtagen för att interoperabilitet mellan olika
programvaror ska vara en möjlighet (buildingSMART, 2014).
BCF är ett förenklat XML system som kodar meddelanden för att göra det möjligt att kommunicera
arbetsflöden mellan olika programvaror (buildingSMART, 2014).
IFD är ett internationellt ramverk för ordböcker. bSDD är referensbibliotek baserad utifrån IFD
standarder vars syfte är att förbättra interoperabilitet inom byggindustrin (buildingSMART, 2014).
bSDD står för buildingSMART Data Dictionary och det är ett bibliotek med objekt och dess attribut,
d.v.s. en eller flera egenskaper som beskriver ett objekt. Den används inom byggsektorn för att
identifiera objekt och dess specifika egenskaper oavsett språk, så ”fönster” på svenska betyder
samma sak som på franska (buildingSMART, 2016).
MVD definierar den delmängd av IFC data som är nödvändigt för att stödja de särskilda
datautbyteskraven som byggindustrin kräver av ett konstruktionsprojekt ur ett livscykelperspektiv
(buildingSMART, 2014). MVD förser vägledning för alla IFC koncept (klasser, attribut, förhållanden,
egenskapsgrupper, kvantitetsdefinitioner, etc.) som används inom en specifik delmängd. MVD
fungerar som ett smart filter som filtrerar genom det data som ska överföras mellan BIM-verktyg så
bara nödvändiga data överförs (areo, 2017). Ett exempel på en sådan MVD vy är IFC 2x3 coordination
view 2.0. MVD är viktig eftersom den gör modellen mer effektiv genom att trimma ner den. MVD
uppfyller de krav som IDM definierar och bör valideras genom att kontrollera MVD mot IDM
(Eastman, et al., 2011).
IDM är en processtandard som beskriver affärsprocesser genom att fånga och progressivt integrera
dem, samtidigt tillföra detaljerade specifikationer om information som användaren med en specifik
roll behöver tillföra vid en specifik tidpunkt i ett projekt (buildingSMART, 2014). Metodiken kan
användas för att dokumentera befintliga eller nya processer och beskriva den tillhörande information
som måste växlas mellan båda parterna (Karlshöj, 2011). Med parter menas programvaror som ska
växla information mellan varandra.
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Namn
IDM
Information Delivery Manual
IFC
Industry Foundation Class
BCF
BIM sammarbetsformat
IFD
International Framework for
Dictionaries
MVD
Model View Definitions

Vad den gör
Beskriver processer
Transporterar information/
Data
Ändrar koordination

Standard
ISO 29481-1
ISO 29481-2
ISO 16739
BuildingSMART BCF

Kartläggning av termer

ISO 12006-3
buildingSMART Datalexikon

Översätter processer till
tekniska krav

buildingSMART MVD

Tabell 2. Fem grundläggande openBIM standarder (buildingSMART, 2014).

3.1.5 CoClass - Klassifikationssystem
CoClass är ett klassifikationssystem som ersätter BSAB 96. Under projektets utveckling gick den
under namnet BSAB 2.0. Skillnaden mellan det gamla och nya klassificeringssystemet är att CoClass
kommer täcka hela livscykeln i produktion och förvaltningsskedet, hela vägen från idé till rivning och
återvinning. Systemet ska också omfatta all byggd miljö, från flygplatser och bostadsområden ner till
minsta skruv och mutter (Svensk byggtjänst, 2016). CoClass är förberett för att lagras i eller länkas till
buildingSMART Data Dictionary (bSDD), för enklare översättning till andra klassifikationssystem
(Smart Built Environment, 2017). CoClass är med andra ord ett verktyg som ger bygg- och
förvaltningsbranschen ett nytt gemensamt språk (Svensk byggtjänst, 2016). CoClass har anpassats till
aktuell ISO- och ISO/IEC-standarder vilket betyder att CoClass kommer att kunna kopplas till andra
länders klassifikationssystem (Svensk byggtjänst, 2017). CoClass kommer så småningom översättas
till engelska.
Fördel för byggentreprenörer att implementera CoClass (Smart Built Environment, 2017):
•
•
•

Får information strukturerad på samma sätt oavsett vilka projektörer och leverantörer som
medverkar.
Kan överta information och överlämna information med mindre risk för informationstapp
och tolkningsfel.
Styr arbetsorder på rätt byggdel i underhållssystem och för identifiering på plats.
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3.1.6 BIM i framtiden - BIM 2.0
I början var syftet med BIM att dela information. Sedan gick BIM från detta till en
informationsstrategi, den så kallade första evolutionen av BIM (Isikdag, 2015). Idag utvecklas BIM till
att bli mer integrerat i hela byggprocessen. Inte bara under projektering och produktion utan även
under förvaltning. För att detta steg ska bli en verklighet har fyra nyckelfaktorer tagits fram. För att
omvandla BIM till BIM 2.0 behöver fokus sättas på att möjliggöra en (i) integrerad miljö av (ii)
distribuerad information som alltid är (iii) aktuell och öppen för (iv) härledning av ny information
(Isikdag, 2015).

Figur 2. En skiss utifrån en brittisk förlaga kan vara en god hjälp för att åskådliggöra var projektet befinner sig och vart
projektet är på väg i BIM-arbetet (Nilsson, 2014).
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3.2 Nyckeltal - Key Performance Indicators
Generellt är KPI en uppsättning av kvantifierbara mätningar som ett företag använder för att mäta
prestation över tid. Dessa värden används för att bestämma ett företags utveckling i att uppnå sina
strategiska och operativa mål (Investopedia, 2017). Under produktionsfasen i ett byggprojekt kan KPI
användas för att undersöka hur projektet ligger till med avseende på projektets mål. Till exempel att
bli färdigt enligt tidplan. För att se till att detta mål uppnås kan en tidplan läggas in i BIM-modellen
och då kan KPI-tal väljas ut som speglar detta ändamål. KPI-tal i form av mängdavtagning i m3 betong
är ett exempel på en sådan.
Att ta hänsyn till all volym byggmaterial i ett byggprojekt blir för överväldigande och är inte praktiskt
då det blir väldigt tidskonsumerande att samla in och sammanställa all data. Mer lämpligt är att
ansätta KPI-tal anknutna till aktiviteter på den kritiska linjen. Aktiviteter som ligger på den kritiska
linjen är aktiviteter som är kritiska för att projektet ska färdigställas i tid. Om aktiviteter på den
kritiska linjen blir försenade behöver aktiviteten planeras om för att minimera den negativa inverkan
på projektet (Rebolj, et al., 2010). Ett exempel kan vara platsgjuten betong som behöver appliceras
på rätt sätt och som behöver tid för att torka ut tillräckligt för att andra aktiviteter som är beroende
av denna ska kunna påbörjas. Det kanske inte är lämpligt att ansätta innerdörrar som KPI-tal
eftersom andra aktiviteter inte är lika stort beroende av att en innerdörr är monterad i tid. Det ska
tydliggöras att detta inte alltid är fallet.
Det som kan fås ut är en planerad mängdgraf som visar mängdavtagning för varje vecka (m3
byggmaterial/vecka) och en kumulativ mängdavtagning (m3 byggmaterial). Denna graf kan då
jämföras med verkligheten genom att samla in data under produktionen samt sammanställa en
faktisk mängdgraf. Fördelen med denna metod är att tidigt åskådliggöra avvikelser i produktionen.
Uppstår det förseningar kan en åtgärdsplan framställas i ett tidigt skede för att styra projektet
tillbaks i rätt riktning. Ett exempel är ifall vissa innerdörrar ska kompletteras med ett passersystem
blir då passersystemet beroende av färdigmonterade innerdörrar.

3.3 Metoder för att mängda under projektering
Att mängda under projektering kan utföras antingen elektroniskt genom ett BIM-verktyg eller
manuellt genom att studera fysiska bygghandlingar. För den senare behövs papper, penna och
måttstock. Dessa tre verktyg kan bytas ut mot ett manuellt mängdavtagningsverktyg som t.ex.
SpeedyCalc. Siwani & Tunc har genomfört dessa båda metoderna och kommit fram till att det tog 3
timmar att mängda med Vico Office medan 27 timmar för att mängda manuellt med SpeedyCalc
(Siwani & Tunc, 2015). Definition av automatisk och manuell mängdavtagning förklaras i avsnitt 3.3
och 3.4. Vico Office klassas som manuell mängdavtagning då den inte uppfyller definitionen av
automatisk mängdavtagning som beskrivs i 3.4.2.
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3.4 Metoder för att mängda under produktion
Byggprojekt utsätts ofta för oförutsedda händelser som orsakar förändringar i planerade aktiviteter.
Om de inte är tillräckligt övervakade kommer projektet med stor sannolikhet påverka tidsplan och
budget (Rebolj, et al., 2010). I praktiken utförs aktivitetsövervakning fortfarande på traditionella
metoder. Dessa metoder är inexakta, långsamma och dyra (Davidson & Skibniewski, 1995). Att
mängda kan göras antingen med manuella eller automatiska metoder eller en kombination av båda.
Syftet med detta avsnitt är att ge några exempel på metoder för mängdning som kan appliceras
under produktion.

3.4.1 Manuella metoder
Manuella metoder utförs av personer som övervakar aktiviteten. Det kan till exempel handla om att
studera bygghandlingar i ett kontor eller med mätredskap ute på byggarbetsplatsen.
3.4.1.1 Studera bygghandlingar
Detta kan göras från utskrivna handlingar eller genom ett datorprogram. Denna metod är identisk
med manuell metod beskriven i 3.3. Skillnad här är att mängdavtagning görs av påbörjade och
avklarade aktiviteter. Det ska dock poängteras att uppkomsten av fel blir näst intill oundvikliga på
grund av mänskliga faktorer. Siffrorna kan kontrolleras och godkänns av andra för att minska
avläsningsfel. Detta görs efter bekräftelse om att de objekt eller dylikt som ska mängdas är
färdigutförda.
Mängdning genom datorprogram är enklare då det finns mätverktyg inprogrammerade. Denna
metod ger en mer noggrann mängdning samt minskar mänskliga fel som till exempel avläsningsfel.
3.4.1.2 Med mätredskap på byggarbetsplatsen
Mätredskap kan till exempel bestå av en surfplatta & laser. Metodiken utgår från att mäta längd på
objekt som ska mängdas samt föra data elektroniskt genom till exempel Microsoft Excel. Det går
även att mängda utan hjälp av elektroniska medel genom papper, penna & skalstock men denna
metod är mer tidskrävande och ger upphov till större mätfel.

3.4.2 Automatiserade metoder
Automatiska metoder baseras på att automatiska system kontrollerar hur produktionen ligger till och
jämför nuläget med tidsplanen kontinuerligt. Upptagen data laddas automatiskt upp och lagras i en
molnserver.
3.4.2.1 Automatiserad objektidentifiering baserad på platsbilder
Denna metod baserar sig på att fotografera byggarbetsplatsen och kunna matcha kända material
med materialkluster i fotografiet. Detta görs genom att använda CBIR (Content-based image
retrieval) metoder. CBIR lämpar sig mest för materialbaserade bildsakfrågor genom att jämföra
föridentifierade materialsignaturer med bildsignaturer. Denna metod möjliggör för ingenjörer att
hämta bilder i realtid enligt effektivare koncept som material istället för mindre effektiva koncept
som färg, textur och struktur (Rebolj, et al., 2010). Nackdelen med denna metod är att det finns risk
att oönskade objekt (t.ex. byggställningar) hamnar i förgrunden och då blockerar objekt som önskas
mängdas. Detta kan undvikas genom att själv gå runt med en kamera och fotografera. Dock är detta
mer tidskrävande.
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3.4.2.2 Metoder baserade på laserskanning
En serie interna och externa skanningar gör det möjligt att få en korrekt representativ 3D modell av
ett konstruktionsprojekt så in på millimetern. Den kan integreras med GPS för att få en överskådlig
terrängmodell (Rebolj, et al., 2010). Lasern skickar iväg laserpulser som studsar på objekt och då
pulsen kommer tillbaks registrerar lasern den som en punkt. Flera punkter tillsammans bildar en
punktsvärm som alla är tagna från en och samma uppställningsplats. Laserskannern skannar bara av
det som är synligt vilket betyder att fler uppställningsplatser är nödvändiga. Resultatet är en stor
mängd data i form av spridda punktsvärmar. När dessa punktsvärmar sammanfogas skapas ett
punktmoln. Detta punktmoln kan då kopplas till valt referenssystem (Andersson & Johansson, 2012).
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4 Vico Office
Syftet med denna del är att beskriva arbetsprocessen i BIM-verktyget. Detta görs genom att först
beskriva kort om programmet för att sedan gå igenom programmet steg-för-steg.

4.1 Introduktion till Vico Office
Vico Office är ett BIM-verktyg utvecklat av vico software. Vico är en förkortning som står för ”virtual
construktion” eller på svenska ”virtuellt byggande”. Syftet med vico Office är att kunna samordna,
platsindela, mängda, kalkylera samt planera ett byggprojekt i ett och samma program (Vico software,
2017). Mängda med vico Office kan göras på tre olika sätt genom den inbyggda funktionen ”Takeoff
Manager”. I 2D från PDF-filer, automatiskt i 3D från 3D-modeller eller genom en hybrid av dessa (Vico
software, 2017). Vico Office har också andra funktioner för att koppla tidplan och kostnad till
modellen.

4.2 Utförande
Syftet med denna rubrik är att ge en övergripande förståelse över hur en ska gå tillväga för att
mängda i vico samt koppla tidplan till mängdavtagning.

4.2.1 Komma igång
Mängdavtagningen utförs ur en BIM-modell av IFC-format. I detta avsnitt används en BIM-modell av
ett projekt på S:t Görans sjukhus. För att anknyta mängdavtagning med tid behöver en tidplan
importeras. Då detta examensarbete fokuserar på planerad mängd och inte utförd mängd används
en tidplan som framtagits under projektering. Det ska tilläggas att då olika versioner av programvaror
förändrar användargränssnitt med uppdaterade versioner kan direktiv för samt bilder av Vico Office i
avsnitt 4.2.2 avvika.

4.2.2 Starta ett projekt
Innan arbetet påbörjas är det bra att veta att menyvyn till vänster kan anpassas beroende på vilken
del i Vico Office som en ska arbeta i. Fördelen med detta är att inte ha alla alternativ visade när inte
alla är nödvändiga att visas då arbete i en specifik del av Vico Office görs.

Figur 3. Tryck någonstans i det gråa fältet för att komma åt menyvyn (El-Zouki, 2017).
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Det första steget är att välja var projektservern ska ligga någonstans. Det kan antingen vara en
utomstående server eller lokalt d.v.s. i sin egen dator. Sedan behövs ett projekt skapas. Det görs
genom att klicka och fylla i rutan ”Projektnamn”. Det är viktigt att kontrollera projektinställningarna.
Detta görs genom att klicka på ”inställningar” under fliken ”Projektinställningar” i den vänstra
stående rutan. Under kolumnen ”Kod” visas en cirkelsymbol. Efter att ett projekt skapas går denna
ruta från gråfärgad till grönfärgad. Detta betydde att projektet är öppet. Ifall denna symbol inte är
grönfärgad kan den öppnas manuellt genom att klicka på ”öppna projekt”.

Figur 4. Licens & projektserver anges i 1), projektlistan visas i 2) & i projektlistan syns alla projekt. Det öppna projektet 3) har
en grön symbol till sin vänster(El-Zouki, 2017).

Figur 5. Projektinställningar i Vico Office koms åt genom att trycka på 1)”Inställningar under ”Projektinställningar”. Det är
viktigt att 2) måttenheterna är korrekt ifyllda (El-Zouki, 2017).

Nu när projektet har startats kan modellfilen/modellfilerna importeras. Detta görs under ”2
Innehåll”. Tryck på ”Dokumentregister & 3D”, ”Modellregister” sedan ”Import IFC” och välj den fil/de
filerna som ska importeras. I rutan ”Välj 3D modell” tryck på ”Skapa ny modell” och importera. Tryck
på minustecknet åt vänster om ”modeller” för att se det importerade dokumentet. Högerklicka på
den och välj inställningar för att välja vilka mängdposter som ska visas. Sedan högerklicka igen och
välj ”Aktivera” för att aktivera modellen. Nu visas modellen i 3D vyn. Visas den inte så högerklicka på
dokumentet och välj ”visa” eller ”visa alla” ifall fler dokument har importerats.
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Figur 6. IFC-modellen importeras genom 1) och aktiveras eller inaktiveras genom 2). Det går också att importera alla
våningar genom att högerklicka på filen eller trycka på 2) ”importera våninar” (El-Zouki, 2017).

Figur 7. Högerklicka på modellfilen och välj ”inställningar” eller tryck på ”inställningar” under ”Modellregister” som syns i
figur 6. för att välja vilka mängdposter som ska visas. Sedan aktivera om modellen. Dessa inställningar anses som relevanta
för detta examensarbete (El-Zouki, 2017).

4.2.3 Steg-för-Steg sammanfattning
Figur 8 visar en kort sammanfattning av stegföljden. Varje steg beskrivs sedan i de kommande
avsnitten.
1.
Platsindel
ning

2.
Mängdavtagni
ng

3.
Aktivitetslis
ta

4.
Tidplan

5.
Kalkyl

6.
Aktivitetslista

7.
Resurshistogram

Figur 8. Steg som tas från början till slut. Är ändamålet endast att utföra mängdavtagning kan punkt 3 - 4 försummas och
punkt 5 blir slutmålet. Resterande är för att implementera tidplan till mängdavtagning (El-Zouki, 2017).
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4.2.4 Platsindelning genom LBS Manager
Platsindelning är precis som det låter. Platserna avgränsar mängdning genom att skapa imaginära 3D
gränser. Den kan tolkas precis på samma sätt som hur ett Venn-diagram fungerar. Hela spatiala
rummet kan anses som hela utfallsrummet och efter platsindelning tar varje platsindelning sin del av
utfallsrummet.
Platsindelning kan göras på olika sätt och det beror på hur mängdavtagning vill indelas och
presenteras. Ifall mängdning ska kopplas med tidplan behövs noggrann planering göras. Noggrannhet
i mängdning beror på antal platsindelningar som görs. Att importera våningar och under varje våning
platsindela enligt tidplan ger möjlighet att skapa mängdgrafer per våningsplan.
Om mängdavtagning skapas för varje våningsplan kan våningsplanen importeras från modellen och
så kommer allt material att automatiskt hamna under varje platsindelad våning. Det går också att
skapa våningar genom att klyva modellen horisontellt och ange antal våningar samt våningshöjd. Ifall
våningshöjderna varierar kan de justeras manuellt efteråt. Detta kan göras genom att högerklicka på
en våning sedan välja ”välj u.k. skärningshöjd i 3D”. Sedan klicka i 3D vart underkant skärningshöjd
ska ligga.
För att skapa platsindelning behöver platssystem skapas och namnges. Det går dock att bortse ifrån
platssystem ifall våningsplan ska importeras ifrån BIM-modellen. Att skapa platssystem görs genom
att trycka på ”platssystem”. Sedan trycka på ”platsindelning”, högerklicka på ”Projekt”, flytta
markören till ”platssystem” och välj alla platssystem. Ifall inte modellen syns behöver snitthöjden
anpassas. Snitthöjden är platsindelningens höjd. Sedan behöver gränser för platsindelning skapas.
Detta görs genom att trycka på en platsindelning sedan trycka på ”klyv vertikalt”. Då kommer 3D vyn
ställa om sig till en 2D vy sett ovanifrån. Genom att trycka på ”Polygonlinje” och rita det omslutna
området skapas dessa gränser. När polygonen är sluten färdigställs platsindelningen genom att
trycka på Enterknappen på tangentbordet.

Figur 9. Platssystem med aktiviteter insatta. Aktiviteter kan läggas in i efterhand. Genom att trycka en på "visa kopplade
kommer aktiviteterna synas med transparent text i den högra rutan” (El-Zouki, 2017).
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Figur 10. Platssystemen är de med gröna trianglar till vänster. Klyvningen är gjord och i detta fall är de är döpta till etapper.
Området är den del av hela rätblocket som blir över (tänk Venn-diagram). Symbolen till vänster visar att manuell
platsindelning har gjorts. Genom att trycka på de olika platsindelningarna kommer enbart den platsindelningen att synas.
De andras platsindelningarna visas som tomma spatiala rum (El-Zouki, 2017).

4.2.5 Mängdavtagning genom Takeoff Manager
Efter att platsindelning har utförts behöver modellen aktiveras på nytt. Då kommer alla mängder
sorteras under tillhörande platsindelning.

Figur 11. I mängdslistan kan element tryckas på för att visas i 3D vyn. Elementet visas då i gult. Bilden visar ett tak som
innefattas av alla tre etapper. I listan syns hur stor andel av taket som tillhör respektive etapp (El-Zouki, 2017).

4.2.6 Aktivitetslista & koppling med tidplan genom Schedule Planner
Nästa steg blir att tillföra aktiviteter. Genom att byta menyvyn till ”07 – Schedule Planner” och trycka
på ”Aktivitetslista” under ”Aktivitetshantering” kan nu alla aktiviteter skapas. Dessa kommer
automatiskt att hamna i tidplanen. Genom att trycka på ”5 – Tidplanering” och ”öppna tidplan”
kommer då programmet Schedule Planner öppnas. Det första som syns är en så kallad ”flowline”
vilket är ekvivalent med ett gantt-schema. Syftet med den är bland annat att kunna se ifall aktiviteter
kolliderar med varandra under någon tidpunkts i projektet.
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Genom att dubbelklicka på en aktivitet i listan eller i schemat kommer inställningarna åt för den
aktiviteten. Där kan bland annat start- & slutdatum, färg och tillhörande platsindelning väljas.

Figur 12. Tryck på 1) för att komma åt projekt inställningar för ”Schedule planner”. Gantt-schemat öppnas genom att trycka
på 2). Aktiviteter syns till vänster. Start- & slutdatum för varje aktivitet kan ändras i den vänstra rutan. Efter start- &
slutdatum fyllts i kommer nu aktiviteten visas i Gantt-schemat. Pilarna mellan aktivitet i schemat visar på att de har
kopplats genom nätverksvyn vilket beskrivs i 4.2.7(El-Zouki, 2017).

4.2.7 Koppling av mängd & kalkyl genom Cost Manager
För att enklare få en summering av mängdavtagningen för varje plats finns en funktion i ”kalkyl” som
gör detta möjligt. Genom att byta menyvyn till ”05- Cost Planner” syns ”kalkyl”. Där kan alla
kalkylposter skapas. Rekommenderat är att namnge dem som mängdposterna. För att koppla en
mängd till en kalkylpost behöver ett värde ges till rutan under kolumn ”Mängd”. Detta görs genom
att trycka på rutan ”Mängd” tillhörande en kalkylpost. Då kommer det upp en liten ikon vid namn
”formel editor”. Tryck på den för att komma vidare.

Figur 13. Figuren visar en kalkylpost där sin mängdruta är intryckt och därmed visas "formel editor"-ikonen. Kolumn
”Måttenhet” behöver fyllas i med den enhet som önskas synas i mängdgraf(El-Zouki, 2017).
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Här är det viktigt att hålla koll på vad som ska mängdas så att inga dubbletter görs. Det går att
mängda på två sätt. Antingen fylla i mängdning manuellt genom att trycka på varje namn i den
vänstra rutan och lägg till dem i formeln ”fx”. Eller ta upp en skärm med både kalkylposter samt
mängdavtagningspost och ”drag & drop” från mängdavtagningsrutan till rätt kalkylpost. Det är viktigt
att gå in i varje kalkylpost och bocka för rätt platsindelning innan detta görs. Då kan i praktiken till
exempel alla talelement till en platsindelning mängdas på detta vis. Ifall det finns något takelement
som inte tillhör denna platsindelning kommer inte de tillföra något till mängden.
I mängdlista finns en kolumn med namn ”Kalkyl kopplad”. Innan mängd kopplas till en kalkylpost
kommer objekt i denna kolumn visa ”nej” och efter koppling skett visa ”ja”. Detta är ett bra sätt att
kontrollera att alla objekt i modellen har kopplats till en mängd. En kan trycka på ”+” till vänster om
ett objekt för att då visa andel av objektet tillhörande vilken platsindelning. Visar det sig att en
koppling mellan ett objekt och en kalkylpost saknas, ses då vilken plats objektet ligger i och sedan
kopplas via kalkyl.
Mängden i kalkylen kommer inte automatiskt kopplas till aktiviteter i programmet. Det kommer visas
en varningstriangel i varje aktivitet. Detta betyder att arbete, tim/enh eller enh/tim står tomma. För
att fylla i dessa finns ett par metoder. Då tidplan har kopplats till aktiviteter syns siffervärden i
kolumn ”Varaktighet”. Antas x timmarsarbete per dag kan en simplifierad ekvation tillämpas i
programmet.
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵. 𝑚𝑚ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
(𝑚𝑚2 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚3 )
�
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𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

Ändras ”varaktighet” efter ifyllda värden betyder att det ifyllda värdet är felberäknat. Notera att
”daglig arbetstid” i ovanstående ekvation omvandlar enheten från enh/dag till enh/tim. Enhet av
”varaktighet” är i dagar. Eftersom mängdkolumnen i kalkylen inte visar enheter behöver därför de
läggas in manuellt under kolumn ”Måttenhet”.

Figur 14. 1) visar aktiviteter med varningssymbol och 2) visar ifyllda värden. Värden för ”Tim/Enh”,”Enh/Tim” & ”Arbete” är
kopplade med varandra, d.v.s. ändras en kommer de andra ändras också (El-Zouki, 2017).
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För att mängdsiffrorna ska vara korrekta gäller det att förstå vilken kvantitetstyp som gäller för
respektive mängd. I Vico Office finns ett par stycken och detta kan leda till förvirring. Examensarbetet
behandlar dock inte detta men det finns en hjälpfunktion i Vico Office som förklarar dessa.
Mängd
Fasad
Platsgjuten betong
Stomme
Tak

Kvantitetstyp/Namn
Reference side surface area
Net volume
Reference side surface area
Top surface area

Måttenhet
m2
m3
m2
m2

Figur 15. Dessa kvantitetstyper har använts i detta examensarbete. Det är rekommenderat att läsa igenom "Quantities and
Units" i "Vico Office Help" vilket ger mer detaljerade definitioner på alla tillgängliga kvantitetstyper (El-Zouki, 2017).

Figur 16. Hjälpfunktionen koms åt genom att trycka på ikonen 1) i övre högra hörnet. Kvantitetstyper visas i 2) och där
beskrivs deras definitioner (El-Zouki, 2017).

Figur 17. Detta takelement tillhör denna platsindelning. Skulle motsatsen gälla skulle siffervärden i listan visa ”0”. 1) visar en
plusikon som kommer upp när en trycker på en kvantitetstyp. 2) visar hur ikonen ändras när mängdavtagningen har lagts till
listan i rutan under (El-Zouki, 2017).
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4.2.8 Generera mängdgraf genom resurshistogram
För att få ut en mängdgraf återstår endast att applicera rätt inställningar i ”Resurshistogram”.
”Resurshistogram” ligger i ”Schedule planner” oh koms åt genom att trycka på ikon
”Resurshistogram” till vänster. Skapa och namnge ett nytt filter, ansätt rätt enhet, välj
”Mängdresurser” och tryck på ”Nästa>>”. De aktiviteter som ska mängdas väljs nu genom att fylla i
rutan ”ta i bruk”. Enbart aktiviteter vars kalkylposter har måttenhet ifylld kommer synas i listan.
Tryck sedan på ”Nästa>>”. I nästa ruta kan planerad, aktuell eller prognos för både stapeldiagram &
kurva fyllas i. Välj sedan ”dag, vecka eller månad” beroende på preferens och sedan tryck på ”OK”.

Figur 18. "Resurshistogram" öppnas genom att trycka på ikon 1). Gå sedan till 2) inställningar. Tryck på 3) Ny och fyll i 4)
namn & enhet. Bocka för "Mängdresurser" i 5). Bakom rutan ”Filter för resurshistogram” syns mängdgrafen som redan
skapats (El-Zouki, 2017).

4.2.9 Uppföljning av planerade mängdgrafer genom Uppföljningsläge
Uppföljningsläge är en funktion i ”Schedule planner”. Syftet med uppföljningsläge är att kunna
studera hur aktuella mängder påverkar projektet genom att skapa prognoser. Dessa prognoser kan
genereras i mängdgrafer antingen tillsammans med planerade mängder eller i sina egna
mängdgrafer. Så kallade aktuella respektive prognostiska mängdgrafer. Planeringsläge är automatiskt
vald när ett projekt i Vico Office startar. Alla steg fram till nu har gjorts i planeringsläge.
Genom att trycka på ikon för uppföljningsläge skiftar ”Schedule planner” till detta läge. Det datum
som vill studeras kan nu väljas. Aktuella mängder läggs till en aktivitet genom att trycka på en
aktivitet i ”flowline” och sedan trycka på ”aktuell”.
För att generera veckouppdaterade aktuella mängder krävs det en av dessa:
•
•
•

Aktuellt start- & slutdatum och/eller % färdigställd aktivitet.
Aktuell mängdkvantitet.
Aktuella mänskliga resurser.
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Har en avvikelse påträffats behöver då åtgärder vidtas. I Vico Office kan åtgärder föras in för att se
hur de påverkar de prognostiska mängdgraferna. Att få de aktuella och prognostiska mängdgraferna
tillsammans med de planerade görs genom att välja planerad, aktuell och prognos i resurshistogram
(avsnitt 4.2.9).

4.2.10 4D-simulering genom nätverksvy
Det finns möjlighet att få en 4D-simulering av projektet. En 4D-simulering är en 3D-modell med
kopplad tidplan. Detta kan vara bra att utföra för att kontrollera tidplanens validitet. Det kan vara
svårt att föreställa sig hur alla aktiviteter relaterar till varandra i verkligheten enbart genom att kolla
på en tidplan. 4D-simuleringen ger en visuell bild över detta och ifall ovanligheter skådas kan då
tidplanen revideras.
För att 4D-simulering ska fungera behöver Gantt-schema, aktiviteter och mängavtagning samverka
med varandra. För att detta ska ske behöver aktiviteterna kopplas ihop i följd. Detta görs genom
nätverksvyn, också kallad för critical path method (SE: kritiska linjen metoden). Nätverksvyn är en
funktion i ”Schedule planner”. Genom att trycka på ikonen till vänster, dra och släpp föregående
aktivitet över nästkommande aktivitet skapas denna koppling mellan två aktiviteter. Nätverksvyn kan
omsorteras genom att högerklicka någonstans i fältet. Detta steg är ingen nödvändighet för att skapa
mängdgrafer utan enbart ifall 4D-simulering över projektet är önskvärt.

Figur 19. Tryck på ikonen som visas i röd ruta för att öppna nätverksvyn. Bilden visar en färdigkopplad nätverksvy. Syftet
med dessa kopplingar är att 4D-simuleringen ska veta i vilken följd aktiviteterna ska komma i (El-Zouki, 2017).
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5 Fallstudie
Syftet med denna del av examensarbetet är att skapa mängdgrafer utifrån en BIM-modell för ett
aktuellt byggprojekt i Vico Office. Dessutom är målet att hitta det effektivaste arbetssätt att
producera dessa mängdgrafer. Detta arbetssätt ska vara repeterbart oavsett projekt, det vill säga inte
enbart specifikt för den BIM-modell som studerats.

5.1 Redogörelse av uppgift
Uppgiften går ut på att från en BIM-modell (arkitektmodell) & tidplan ta fram mängdgrafer för fyra
huvudaktiviteter (KPI: er). Dessa är platsgjuten betong, stomme, fasad & tak. Mängdgrafen ska visa
ett stapeldiagram och ett kurvdiagram med veckovis planerad mängd respektive kumulativ planerad
mängd. BIM-modellen innehåller två nya byggnader till S:t Görans sjukhus vid projektnamn BY 45 &
BY 20. BY 20 ska enligt tidplan byggas i tre etapper. Tidplanen är grov som bara visar fåtal aktiviteter
utan exakta start- & slutdatum. Enbart start- & slutdatum i årtal & kvartal visas. Det ska klargöras att
i detta examensarbete definieras en huvudaktivitet som en KPI samt delaktivitet som en del av en
huvudaktivitet.

5.2 Platsindelning
Platsindelning utförs genom att importera alla våningar från BIM-modellen. Varje våningsplan anses
nu som ett platssystem. Sedan delas varje våningsplan upp i fem platsindelningar. En för byggnad 45,
en för varje etapp av byggnad 20 samt en av resterande område. Den resterande platsindelningen är
en restprodukt och därmed försummas.

Figur 20. Våningsplan har importerats från modellen. Alla plan är platsindelade om fyra med en kvarvarande för övriga
område. Alla våningsplan är platsindelade på identiskt sätt (El-Zouki, 2017).
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5.3 Skapa aktiviteter & tidplan
Alla huvudaktiviteter delas upp våningsvis och blir därmed delaktiviteter för att kunna ta fram mängd
per våningsplan. De får namn som reflekterar aktivitet & position. Exempelvis döps delaktivitet för
fasad, byggnad 20, etapp 1 och plan1 till ”Fasad BY 20 E1 plan 1”. Tidplan utvecklas från en grov
tidplan till att inkludera specifika start-& slutdatum för varje aktivitet. Detta görs förenklat genom
approximationer där varje kvartal delas upp i 12 delar. Varje del representerar en vecka. Start av en
delaktivitet sätts som början på en vecka och slutet sätts som slutet på en vecka. Enkelvis blir starten
på en måndag oh slutet på en fredag. Dessa datum fördes in i ”Schedule planner” och varje
huvudaktivitet tillsammans med sina delaktiviteter får en egen färg för att enklare kunna följa dem i
Gantt-schemat.

Figur 21. Gantt-schemat som enbart visar några delaktiviteter. Pilarna visar beroende mellan delaktiviteter(El-Zouki, 2017).
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5.4 Applicera mängdposter till kalkyl
Kalkylposter namnges med samma namn som tillhörande delaktivitet. Om ett objekt tillhör ett
platssystem kommer den att visa värden, finns de i annat platssystem kommer den inte att visa
värden. Finns ett objekt i fler än ett platssystem kan fler platssystem adderas genom att bocka rutan i
”fx>plats”. Kalkylposter tillförs med måttenheter. Delaktiviteter för stomme, fasad samt tak får
måttenhet m2. platsgjuten betong får måttenhet m3.

Figur 22. Kalkylposter med tillhörande mängd och måttenhet (El-Zouki, 2017).

5.5 Komplettera aktiviteter med data och skapa mängdgraf
Ekvation i 4.2.8 används för att beräkna Enh/Tim som sedan förs in i aktivitetslistan. Detta görs
genom att trycka på plustecknet för att visa den kopplade kalkylposten. Mängdgraf skapas genom att
följa avsnitt 4.2.9.

Figur 23.Aktiviteter kompletterade med enh/tim via ekvation i avsnitt 4.2.8(El-Zouki, 2017).
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6 Resultat
I detta avsnitt presenteras de mängdgrafer som producerats genom Vico Office. De visar både
planerad mängd, kumulativ planerad mängd på y-axeln samt tidsenhet på x-axeln.

Figur 24. Mängdgraf Platsgjuten betong. Överst på x-axeln visas datum i form av månad och vecka. Varje stapel
representerar planerad mängd för den veckan. Siffervärden för stapel visas i y-axeln till vänster. Kurvan representerar
summan av alla staplar t.o.m. intresserat datum. Siffervärden för graf visas i y-axeln till höger (El-Zouki, 2017).

Figur 25. Mängdgraf stomme (El-Zouki, 2017)
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Figur 26. Mängdgraf Fasad (El-Zouki, 2017).
.

Figur 27. Mängdgraf tak (El-Zouki, 2017).
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7 Diskussion
När en tidplan utvecklas tidigt under projektering är den grov och endast visar övergripande
aktiviteter (platsgjutning av betong, stomme, fasad, tak etc.). För att denna ska samverka med 3Dmodellen sömnlöst behöver objekt i modellen mer klartydligt visa vilken kategori de tillhör. Ett
exempel är platsgjuten betong vilket klassas som ”all betong som gjuts på byggarbetsplats” som
bland annat grundläggning samt ytterväggar och våningsbjälklag i betong. Under arbetsgången
begicks ett misstag i att kategorisera mellanbjälklag. Detta eftersom i modellen var de döpta, som
exempel, till ”SLAB-A-FLOOR-___OTLN-Floor: BJK200-01 – Stombj-Stombj-BKJ200-01-Stombj-27.F/31”
vilket utan förklaring kan tolkas som ett stombjälklag. I efterhand känns det som en självklarhet att
bjälklagen i detta projekt gjuts i betong på plats. Detta behöver dock inte gälla i allmänhet. Men ifall
en examensarbetare begår detta misstag finns det en sannolikhet att detta misstag kan begås av
andra. Dessa typer av missförstånd kostar i form av resurstimmar och är ingenting som borde anses
som acceptabelt. Dessutom kan objekt utan varsamhet anknytas till fler än en mängd vilket betyder
att det tas ut ett överskott av mängder. Detta leder till konsekvenser under produktion som
inköpsöverskott av byggmaterial bara för att ta med ett exempel.
Namnet på objektet ovan är inte bara förvirrande men dessutom onödigt lång. Det vore mer lämpligt
att döpa objekt med hjälp av CoClass-koder för att enklare sammankoppla objekt med dess verkliga
funktion. CoClass har arbetats fram med hänsyn till just dessa typer av problem. Det kan till och med
vara en bättre idé att döpa om objekt med en kombination av både CoClass och KPI. Detta kan leda
till mindre förvirring.
Mängdgraferna är som sagts tidigare approximerade med avseende på hur fort det tar att bygga en
mängdenhet (se ekvation i avsnitt 4.2.8). Denna variabel kan anpassas med mer verklighetsbaserad
data och erfarenheter. Den tidplan som användes var av grovt slag och start-slutdatum har jag själv
uppskattat samt hur många dagar det tar att mängda per våningsplan. Denna approximation är inte
att rekommendera då den inte tar hänsyn till komplexitet av byggprocesser. Med andra ord hur lång
tid det tar att fixa gjutform för betong och annat förarbete samt materialtransport etc.
När det kommer till att välja vilken kvantitetstyp som bör användas krävs det också tydligare riktlinjer
över vilken som lämpar sig för varje mängd. När tak ska mängdas är det lämpligast att välja ”Top
surface area”, ”Bottom surface area”, ”Net volume” eller annan? Eftersom BIM-modellen i Vico
Office kommer med många olika kvantitetstyper är det lätt att välja fel som leder till fel kvantitet i
mängdgrafen. Under produktion kan detta visa sig problematiskt då den kan ge en fel bild av nuläget
och då skapa ett imaginärt problem.
När Gantt-schema skapas i ”schedule planner” överförs aktiviteterna automatiskt till Vico Office. Det
som är problematiskt är att oavsett ifall ändringar görs i ”schedule planner” kommer aktiviteter att
kopieras och adderas. Det vill säga aktivitetslistan kommer föröka sig med lika antal aktiviteter som
en själv har gjort men start-slutdatumen kopieras inte. Detta verkar vara en funktion i programmet
jag inte begriper mig på. Det känns naturligt att aktiviteter som ändras bara uppdateras. Inte adderas
som nya aktiviteter med samma namn fast med annan kod. Detta sker eftersom Vico Office och
”schedule planner” synkroniserar automatiskt med varandra. Denna inställning kan dock stängas av.
Lösningen på detta är att skapa aktiviteter i Vico Office först. Då kommer de automatiskt läggas in i
”schedule planner” och de kommer inte att dubbleras. Då behöver inte automatisk synkronisering
stängas av.

33

Det finns ett par buggar i programmet som uppstod under examensarbetet som behöver tas upp.
Objekt blir osynliga, objekt som markeras i listor blir gulfärgade i 3D vyn men ibland visas
omarkerade objekt som markerade (gulfärgade). Detta gör det svårt att bilda uppfattning över vart i
3D-modellen som objekt från mängdlistan ligger någonstans. Det är inte självfallet att detta berodde
på själva Vico Office eller datorn som arbete utfördes på.
Då effektivisering alltid är lika aktuell att eftersträva är denna metod, det vill säga att generera
mängdgrafer, en metod som författaren tycker är ett bra arbetssätt att implementera i ett
byggprojekt. Utförs ett riktigt seriöst försök att standardisera och implementera denna metod i alla
framtida byggprojekt kommer den att bära frukt redan i det första projektet.
Enligt författaren är det också viktigt att göra dessa modeller tydliga och enkla att tolka. Är det
enbart en person som hanterar mängdavtagning i Vico Office eller annat program och denna person
blir sjuk eller på annat sätt ej tillgänglig ska då vem som helst kunna ta över denna uppgift. Efter att
studerat programvaran under en period hittades metoder för enklare arbetsgång. Beroende på
omfattningen samt komplexiteten av byggnaden eller byggnaderna kan detta arbete utföras relativt
snabbt och enkelt. Det mest krävande arbetet är att skapa alla aktiviteter, koppla dem till tidplan,
skapa kalkylposter och mängda i kalkylposterna. Efter det är det enkelt att justera dem vid behov.
Därför ligger majoriteten av arbetet i början.
Denna metod är bara den ena halvan av en ekvation. Detta examensarbete har avgränsat sig till att
enbart studera projekteringsfasen men har däremot kollat in lite på produktionsfasen för att ge
läsaren några idéer och exempel. Den andra halvan handlar om hur planerade mängdgraferna kan
följas upp i realtid under produktion. Det vill säga med aktuella mängdgrafer. Utförs detta inte på ett
korrekt sätt kan det anses att arbetet under projekteringsfasen har varit slöseri på tid och resurser.
Dessa planerade mängdgrafer är approximationer av hur slutresultat av en nybyggnation kan se ut
och de kan göras mer eller mindre noggranna. Dock kommer de aldrig vara 100 % lika verkligheten
eftersom verkligheten är för komplext då den innehåller alltför många oförutsedda variabler som
behöver beaktas. Dock är de tillräckligt noggranna för att uppnå sina syften.
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8 Slutsats
En av slutsatserna är att den metod som här har visats för att producera mängdgrafer är inte svår att
bemästra. Metoden känns som ett bra komplement för snabbt under byggskedet hitta potentiella
avvikelser och åtgärda dem med kort varsel. Med tid kan denna metod förfinas och kompletteras
med ytterligare information men då gäller det att skaffa en bra struktur av arbetsgenomgången och
satsa på kunskapsåterföring.
Metoden gynnas av en samordnare som har ansvar för detta arbetsområde. Denna samordnare kan
till exempel vara BIM-samordnare. Det är rekommenderat att lära tjänstemän hantera programmet.
Detta är gynnsamt vid temporär otillgänglighet av samordnaren. Att producera planerade
mängdgrafer kan ligga på BIM-samordnaren då detta är den mer krävande uppgiften. Att föra in
aktuella mängder och få ut aktuell mängdgraf är inte lika tidskrävande. Ansvar för detta arbete kan
då ligga på tjänstemän. Då avlastas BIM-samordnaren och kan då fokusera på andra uppgifter.
Därutöver borde modellutvecklare namnge objekt med tydligare namn som helt eller delvis följer
CoClass-klassifikationssystemet. KPI-aktiviteter borde kunna avläsas direkt ur tidplan och BIMmodellen. Därför är det rekommenderat att tidigt ha möten med modellutvecklare och tidplanerare
för att göra rätt från början. BIM-samordnare behöver få tillgång till en BIM-modell som är enkel att
förstå samt en tidplan anpassad för planerade mängdgrafer som enkelt kan integreras i Vico Office.

8.1 Förslag till vidare studier
Det skulle vara intressant ifall någon skriver examensarbete över hur mängdning kan utföras i realtid
och hur planerade mängdgrafer kan följas upp under produktionsfasen. I examensarbetet har vissa
exempel på hur mängdning under produktion kan ske men jag känner att det finns möjligheter att
utföra det med andra mer praktiska metoder. Vissa av de metoder som tagits upp fungerar bättre än
andra beroende på ändamålet.
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