
 
                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIM:s påverkan och betydelse för 
projekteringsprocessen 

BIM:s importance and effects on the process of design and 
construction 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Växjö, 2011-06-08  
15 poäng 

Examensarbete/2BY13E 
Handledare: Kristian Johnsson, Sven Krakau, WSP Sverige AB 

Handledare: Benny Fransson, Linnéuniversitetet, Institutionen för teknik 

Jonas Axelsson, Martin Sjölander 



II 

 

Organisation/ Organization  Författare/Author(s) 
Linnéuniversitetet                                           Jonas Axelsson 
Institutionen för teknik                                   Martin Sjöander 
Linnaeus University 
School of Engineering 

Dokumenttyp/Type of Document                Handledare/tutor          Examinator/examiner 
Examensarbete/Diploma Work                      Kristian Johnsson,           Benny Fransson 
                                                                        Sven Krakau 

Titel och undertitel/Title and subtitle 
BIM:s påverkan och betydelse för projekteringsprocessen 
BIM:s importance and effects on the process of design and contruction 

Sammanfattning 
BIM betyder ”Building Information Modeling” och kan förenklat översattas till ”Bygginformations 
modellering”. BIM håller på att bli ett gemensamt arbetssätt för byggbranschen. Detta nya arbetssätt 
bygger på ett informationsflöde utan slut. Det är mycket som skiljer från traditionell CAD-
projektering, vilket kan liknas som ett stafettlopp där nästa grupp helt enkelt får ta över 
informationen från den förgående gruppen. Rapporten är uppdelad i två faser. Den första fasen 
behandlar BIM generellt. Fas 2 fokuserar istället på projekteringsprocessen för Länssjukhuset i 
Kalmars nya byggnad, ”Hus 15”.   
”Hus 15” är den nya och modern byggnaden på Länssjukhuset i Kalmar som har projekterats i 3D. 
Vägen till målet har varit problemfylld eftersom det är ett avancerat projekt som har behandlats på 
ett nytt arbetssätt. Det är många faktorer som spelat in på hur projekteringen har fortlöpt och det är 
dessa som rapporten har för avsikt att undersöka. Under resultatdelen i examensrapporten finns 
intervjuer från olika discipliner som deltagit i projektet. Dessa intervjuer analyseras och därefter 
diskuteras för att få fram de parametrar som påverkat projektet. Under slutsatser listas de saker som 
författarna anser vara nödvändiga för att i framtiden undvika liknande problem. 

Nyckelord: BIM, Building Information Modeling, projekteringsprocessen, CAD-samordning, 
kollisionskontroll, Länssjukhus Kalmar, ”Hus 15”, Entreprenadform, 3D-projektering 

Abstract (in English) 
BIM means “Building Information Modeling” and has started to be common with the industry of 
construction. This new way of working is based on information flow. The method has big 
differences from the traditional way of the process, which can be likened with a relay race where the 
new project group has to take over the information from the previous group. 
The report is split into two phases. The first phase examines BIM and its features whilst the second 
phase focus on the process of design and construction of the State hospital of Kalmar. 
“House 15”, is a high tech facility to the State hospital of Kalmar. The building was, under the 
process of design and construction, made in 3D. Along the way some problems have occurred. 
There are many aspects that have affected the process, which this report investigats. Under the 
Result part there are interviews from different disciplines that have been a part of the project. They 
will be analyzed and discussed about finding different things that caused the situation. Under the 
chapter Conclusion the editors have listed all the necessary parameters affected the project that are 
needed avoiding similar problems in the future. 

Key Words: BIM, Building Information Modeling, process of design and contruction, State hospital 
Kalmar 

Utgivningsår/Year of issue                    Språk/Language           Antal sidor/Number of pages 
2011                                                          Svenska                           49 

Internet/WWW           http://www.lnu.se          



III 

Sammanfattning 
Länssjukhuset i Kalmar har nyligen byggt ut en ny avdelning som heter ”Hus 15”. Detta projekt 
är examensrapporten uppbyggd kring. Men för att förstå processen och hur projekteringen har 
gått till så undersöker examensrapporten hur BIM används idag. Huvudspåret är alltså att med 
inlärda kunskapar om BIM kunna granska och analysera ”Hus 15” om hur 
projekteringsprocessen har gått till. Därefter försöka skapa realistiska och användbara metoder 
som i framtiden ska kunna tillämpas på liknande projekt. 

BIM betyder ”Building Information Modeling” och kan förenklat översattas till 
”Bygginformations modellering”. BIM håller på att bli ett gemensamt arbetssätt för 
byggbranschen. Detta nya sätt att arbeta på bygger på ett informationsflöde utan slut. Det är 
mycket som skiljer från den traditionella CAD-projekteringen, vilket kan liknas som ett 
stafettlopp där nästa grupp helt enkelt får ta över informationen från den förgående gruppen.  
Via ett modellanpassat arbetssätt sker arbetet i en gemensam databas. Geografiska avstånd spelar 
mindre roll eftersom varje individ enbart behöver koppla upp sig på databasen för att komma åt 
BIM-modellen. All information från det att projekteringen påbörjas med de allra första 
handlingarna, till att produktionen är färdig, kommer att samlas i den gemensamma modellen. 
Mycket pengar kan sparas under projekteringen eftersom det idag är möjligt att göra 
kollisionskontroller i de avancerade ritningsplattformarna. Kostnaderna minskar eftersom 
kollisionerna som skulle inträffat under själva byggnationen nu upptäcks långt innan. Det finns 
även andra fördelar så som att modellen följer med i förvaltningen och finns då till som en 
informationsdatabas över byggnaden. Detta förfarande är det som BIM inom en snar framtid 
troligen kommer uppnå på de allra flesta projekt. Arbetssättet är dock nytt och kantas 
fortfarande av en del problem, vilket projektet ”Hus 15”, skvallrar om. 

”Hus 15”, som beskrivits ovan, är ny modern byggnad till Länssjukhuset i Kalmar som 
projekterades i 3D. Vägen till målet har varit problemfylld eftersom det är ett avancerat projekt 
som gjorts på ett nytt arbetssätt. Det är många faktorer som spelat in på hur projekteringen har 
gått och det är dessa som rapporten har för avsikt att undersöka. Under resultatet finns 
intervjuer från olika discipliner som deltagit i projektet. Dessa intervjuer analyseras och därefter 
diskuteras de för att försöka få fram de parametrar som påverkat projektet.  

En liten inblick: 
Under projekteringen har 3D-CAD tillämpats. Detta var ett krav från beställaren som ville 
underlätta för projektörerna. Under projekteringen har dock inte alla handlingar gjorts i 3D. 
Vissa moment i processen har varit oklara samtidigt som vissa system i byggnaden handlats upp 
sent. Lagar och regler, olika erfarenheter och ÄTA-arbeten (ändrings-, tilläggs- och 
avgåendearbeten) är några av de faktorer som präglat projektet. 

För att i framtiden, vid liknande projekt, kunna göra processen bättre så har frågorna och 
problemställningar behandlats under diskussionen. Det är under slutsatsen som rapporten 
levererar författarnas synpunkter på vad som behöver åtgärdas och vad som är viktigt att ha i 
åtanke vid liknande projekt. 
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Summary 
The State hospital of Kalmar has recently built a new department called “House 15”. This is 
what the report is all about. However, in order to truly understand the process of design and 
construction you must understand how BIM is used today. The main track of this report is 
therefore with learned knowledge being able to analyze and examine “House 15” and how the 
processes of design and construction have worked. Then try to create realistic and usable 
methods for an equivalent project in the future. 

BIM stands for “Building Information Modeling” and has started to be common with the 
industry of construction. This new way of working is based on information flow. The method 
has big differences from the traditional way of the process, which can be likened with a relay 
race where the new project group has to take over the information from the previous group. 
With a model-adapted way of work the operations are made in a common database. 
Geographical distances are no longer a problem since the database that contains the model can 
be reached through internet. This model will contain every single piece of information that will 
be created during the project process. Money can be saved thanks to the advanced software 
which can scan and search for collisions. Consequently, collisions that used to be solved at the 
construction site now will be solved much earlier. Other benefits are that the model will follow 
the continued management of the building as an information database. This procedure is what 
BIM in the near future probably will because in greater projects. The BIM way of work has 
however still some difficulties, which “House 15” tell us. 

“House 15”, described above, is a high tech facility to the State hospital of Kalmar. The building 
was, under the process of design and construction, made in 3D. Along the way some problems 
have occurred. There are many aspects that have affected the process, which the report 
investigates. Under the Result part there are interviews from different disciplines that have been 
a part of the project. They will be analyzed and discussed in order to find parameters that have 
affected the project.  

A small insight:  
The building was made in 3D under the design and construction process. This was a demand 
from the developer of the building. Not all drawing documents have successfully been 
submitted in the right form and that have created some issues. Some elements have been 
unclear, simultaneously as some important building and technical systems were purchased and 
delayed. Bureaucracy, different experiences and modified-, supplementary- and outgoing work 
are some of the factors that have contributed to the problems on the project. 

Under the chapters discussion the process has been deliberated so that, in the future, the process 
will be better formed. The chapter Conclusion contains the editors own thoughts about how the 
process can be done better, and what is important to bear in mind when projects like these are 
done again.  
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Abstract 
Rapporten behandlar det nya gemensamma arbetssättet, BIM, för byggbranschen. Fakta om 
BIM bearbetas samtidigt som fördelar och nackdelar på projekteringsprocessen analyseras. 
Rapporten innehåller ett sjukhusprojekt där BIM, dock inte i sin helhet, har tillämpats. Projektet 
heter ”Hus 15” och är en utbyggnad av Länssjukhuset i Kalmar. Under projekteringen har vissa 
problem och svårigheter uppdagats och det är dessa som rapporten har för avseende att 
undersöka. Intervjuer med berörda personer redovisas under resultatdelen som därefter 
analyseras ihop med teoridelen för att, i framtiden, försöka göra processen bättre vid liknande 
projekt. 

Nyckelord: BIM, Building Information Modeling, projekteringsprocessen, CAD-samordning, kollisionskontroll, 
Länssjukhus Kalmar, ”Hus 15”, Entreprenadform, 3D-projektering 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Länssjukhuset i Kalmar har nyligen byggt ut en ny avdelning som heter ”Hus 15”. 
Beställaren, Landstingsfastigheter i Kalmar har en väl utvecklad process för 
byggprojektering, men det har under projekteringens gång varit oklart vem/vilka som 
har varit samordnare. Under projekteringen har BIM tillämpats. BIM påverkar 
projekteringsprocessen och är fortfarande ett ganska nytt begrepp i dessa 
sammanhang. WSP vill således ha feedback på projektet ”Hus 15” för att samla 
kunskaper och erfarenheter som kan vara till hjälp till kommande projekteringsprojekt.  

1.2 Projektmål 
Med inlärda kunskaper om BIM kunna granska och analysera ”Hus 15” och på så sätt 
skapa tillräckligt med kunskap och kännedom över projekteringen. Själva 
projekteringsprocessen kommer därefter att undersökas för att hitta fördelar och 
nackdelar med det arbetssätt som har bedrivits. Om brister finns ska dessa analyseras 
och förslag på lösningar ska framtas. 

1.3 Önskat utfall 
Att utifrån vårt material kunna skapa realistiska och användbara metoder som kan vara 
till hjälp för samspelet mellan BIM och projektprocessen vid framtida 
projekteringsprojekt.  

1.4 Inriktning 
Projektet inriktar sig på att ta fram övergripande fakta om BIM, fördelar, nackdelar 
och information kring programvaror som gäller för själva byggprojekteringen. 
Projekteringsprocessen studeras endast på projektet nybyggnation av ”Hus 15” på 
länssjukhuset i Kalmar. Intervjuer och enkäter kommer således att beröra inblandade i 
projektet ”Hus 15”. Denna avgränsning medför att WSP kommer ha mer nytta av 
studien än om projekteringsprocessen hade studerats i ett övergripande perspektiv. 
Med andra ord är det inte säkert att om en lösning på ett problem för projekteringen 
av ”Hus 15” kommer kunna tillämpas på en annan projekteringsprocess. 
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1.5 Om WSP 
WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster 
för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & 
Infrastruktur samt Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi 
omkring 2400 medarbetare. Bredd och mångfald kännetecknar våra 
medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. 
(http://www.wspgroup.se/sv/WSP-Sverige/Om-WSP-Sverige/) 

WSP-Kalmar har fyra olika avdelningar, Byggprojektering, Samhällsbyggnad, 
Management och Systems. Byggprojekteringsavdelningen arbetar med projektering av 
stommar och byggnader. Tillsammans med byggprojekteringsavdelningen genomförs 
examensarbetet, där resultatet ska redovisas och överlämnas.   
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2 Teori 

2.1 BIM (Building Information Modeling) 

2.1.1 Definition 

BIM betyder ”Building Information Modeling” och kan förenklat översattas till 
”bygginformations modellering”. Det är dock svårt att mer exakt gå in på vad BIM 
betyder eftersom det är ett begrepp som innefattar väldigt mycket. BIM håller på att 
bli ett gemensamt begrepp på ett nytt arbetssätt för byggbranschen. Det innebär att ett 
projekts olika aktörer troligen kommer jobba med en gemensam projekteringsmodell. 
Via modellen har alla insyn i varandras arbete och varje individs arbete framförs som 
en del av modellen. Arbetssättet kräver öppenhet och samarbete inom projektgruppen 
och vikten av att kunna dela med sig av sin information blir väsentlig. 
Figur 1 illustrerar BIM i sin helhet. Fokus ligger på 3D-modellen, där allt arbete i 
projekteringen ska redovisas. Informationshanteringen effektiviseras eftersom varje 
individs arbete blir en del av en uppdaterad modell. Används BIM fullt ut kan 
informationen överföras genom hela byggprocessen. På så sätt upptäcks missförstånd 
och kollisioner tidigt, vilket effektiviserar flödet i processen och sparar mycket pengar 
mot den traditionella CAD-projekteringsmetoden.  
(WSP Group Sweden 2010) 

 
Figur 1, kopplingen till BIM (Building Information Modeling) 
(Källa: WSP Group Sweden 2010) 
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2.1.1.1 Vad inkluderas i BIM? 
För att lättare förstå vad BIM innebär och hur det används listas här några 
grundläggande delar som ett BIM-projekt bör ha: 

1. Digital information.  
2. Rumslig BIM-modell i 3D. 
3. Mätbar BIM-modell (mängder, dimensionering mm). 
4. Samordnad BIM-modell och ett beständigt arbetssätt genom hela byggprocessen. 
5. Modell som kan brukas av alla discipliner. Data som läggs in kan användas 

gemensamt för att arbeta i modellen. 
6. Komponenter innehåller information som beskriver hur de ”beter” sig. Detta är 

grunden för analyseringen av processer, specifikationer och energi. 
7. Ickefärdigställda eller ändrade komponenter ska vara möjliga att se i samtliga vyer. 

Öppna plattformar (t.ex. AutoCad och Revit) ska fungera för både import av data (för 
att skapa och ändra utformningen) och för export av data (stödja integration med 
andra program och arbetsflöden). Att samordna en projekteringsmodell är i sig inget 
litet projekt. Det kräver noggrann planering och genomtänkt arbetssätt för att undvika 
allvarliga problem under projektets gång. De två grundläggande metoderna för att 
samordna modeller är att antingen använda en gemensam plattform så att information 
inte behöver exporteras. Eller så exporteras data med hjälp av ett neutralt filformat till 
exempel IFC. Dessa arbetssätt behandlas mer noggrant längre ner i arbetet. 
(Eastman Chuck, Teicholz Paul, Sacks Rafael, Liston Kathleen 2008) 

2.1.1.2 Vad ska inte förväxlas med BIM? 
Det kan vara svårt att få ett stadigt grepp om vad som innefattar BIM. Därför leder 
det lätt till förväxlingar med traditionella 3D-modeller. Traditionella 3D-modeller 
omfattar följande: 

 Modeller som enbart används för visualisering och som inte innehåller data om 
objektattribut. Dessa modeller fungerar bra vid visualisering men är inte 
användbara för analys av utformning och dataintegrering.  

 Modeller med ingen support för beteende som inte kan anpassa sin positionering 
eller proportioner eftersom de saknar parametrisk intelligens. Detta medför 
krävande ändringsarbete.  

 Modeller som är sammansatta av flera 2D filer som måste kombineras för att 
definiera byggnaden.  

 Modeller som tillåter ändringar av dimensioner i en vy men som inte visas 
automatiskt i andra vyer. Detta kan bidra till fel i modellen som vid 
ändringsarbeten är svåra att upptäcka. 

(Eastman et al. 2008)  

2.1.1.3 Ursprung  
Inom industrin på 1980-talet introducerades ett helt nytt arbetssätt på marknaden, 
detta kom att kallas för PLM (Product Lifecycle Management). I korthet handlade 
PLM om att kunna se produktens hela livscykel och samordna alla delar i processen. 
På så sätt ökande insynen i produkten och fel kunde upptäcktas i ett tidigare skede. 
Detta processorienterade arbetsätt bidrog till en kraftigt ökad produktion och 
minskade kostnader. Tankarna kring PLM ligger till grund för BIM, genom att hela 
tiden skapa insyn i projektet där målet är att kunna integrera processens alla delar i 
projektet.  
(WSP Group Sweden 2010) 
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2.1.2 BIM the WSP way 

Inom WSP är BIM-relaterade projekt uppdelade i tre steg. Dessa steg är ett svar på vad 
WSP kan producera idag. BIMOne, som är den första nivån, ger en inblick i hur 
processen fungerar. BIMOne utgör grunden för BIM där en disciplin (t.ex. 
konstruktörerna) arbetar med en 3D-modell.  
BIMTwo utgör nästa steg, där integreras BIM i flera teknikområden eller discipliner 
och arbetet sker mot en gemensam 3D-modell. Kontroll och samordning sker 
kontinuerligt och varje individ har insyn i de andra disciplineras arbete. Detta medför 
att misstag och kollisioner kan upptäckas och avlägsnas tidigt i processen. Inom 
BIMTwo får även brukare och beställare chans att ”hänga med” i arbetet genom insyn 
i 3D-modellen. Detta medför ett effektivt kommunikationsflöde mellan projektörerna 
och beställaren. 
BIMThree är den mest kompletta och fulländande nivån. Där minimeras 
informationsglappen när projektet går från ett skede till nästa. Inom BIMThree jobbar 
samtliga aktörer från hela byggprocessen med en gemensam 3D-modell som nu skulle 
kunna kallas för BIM-modell  
(WSP Group Sweden 2010) 

2.1.3 Möjligheterna för projekteringsprocessen 

Under detta avsnitt listas de fördelar som BIM medför. Informationen kommer från 
artiklar och intervjuer av personen med erfarenhet av BIM. 

I traditionell projektering består arbetet mycket av ritningar och texter i datafilsformat. 
Detta kräver onödiga resurser eftersom målet är att få en färdig ritning på ett 
pappersformat. Upplägget och processen blir svår att följa. Men att arbeta med 
visualisering i 3D och BIM underlättar processen och det är lättare att hänga med på 
projekteringsmötena. Projektdeltagarna ser till att leverera rätt version av ”sin del”, ej 
färdigritade delar i modellen visas som tomrum.  
(Nilsson 2011a) 

På projektmötet sparas det även tid genom att en samgranskning kan genomförs 
ganska enkelt. Mötena blir effektivare när enbart en modell används för 
diskussionerna.  
(WSP Projekt & Affärer 2011) 

Målet med visualisering i 3D är inte att det ska se snyggt ut. Den ska istället underlätta 
så att alla discipliner ska ha en gemensam projekteringsmodell som uppdateras och 
förbättras för varje dag som går. En uppdaterad modell ligger till grund för teknisk 
kontroll och diskussion på projekteringsmöten. Problemet idag är att en individ ofta 
innehar information i form av en ritning alldeles för länge. Detta medför krångel i 
processen och kan medföra förseningar. Projekteringsmodellen ska uppfattas som en 
nulägesbeskrivning av projektet. Det blir då lättare att se hur långt projekteringen 
faktiskt har kommit. Arbetet med att ständigt hålla projektmodellen uppdaterad kostar 
mycket pengar, men jämförs vikten av att i ett tidigt skede kunna upptäcka och åtgärda 
fel och kollisioner i modellen så kan kostnaderna minska. 
(WSP Sverige AB 2011) 

Möjligheten till att upptäcka problem och kollisioner ökar väsentligt, samtidigt som 
chansen till en öppen dialog och diskussion blir till verklighet på projektmötet. Det är 
viktigt att betona fördelen med verkliga platsmöten då de psykologiska och tekniska 
problemen minimeras om det jämförs med ett digitalt möte.  
(Krakau 2011) 
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Traditionell ritningsläsning kräver att en individ har ett vältränat ingenjörsöga för att 
förstå och hänga med i sammanhanget, medan en virtuell 3D-modell öppnar helt nya 
möjligheter.  
(Nilsson 2011c) 

Projekteringsmodellen ger en lättare förståelse för personer med mindre 
ingenjörskunnande, så att möjligheten finns att kunna hänga med i diskussionen med 
resterande i projektgruppen. Beställare och brukar samt andra viktiga intressenter kan 
utrycka sig och få sin röst hörd tack vare projekteringsmodellen. Kommunikationen 
utåt öppnar nya portar genom att till exempel allmänheten, som är en viktig intressent 
i ett byggprojekt, kan följa med projektet via 3D-modellen och eventuella synpunkter 
och överklaganden kan hanteras i ett tidigt skede.  
(Nilsson 2011b) 

Med hjälp av 3D-dimensionering i projektering är det lättare att ta hänsyn till befintlig 
bebyggelse så som vägar och hus. Den befintliga bebyggelsen kan ritas upp och vara 
delaktig i modellen, på så sätt kan en bättre helhetssyn uppnås och det går att beakta 
omgivningen på ett bättre sätt.   
(Nilsson 2011d) 

Tack vare att BIM-processen samordnar all data genom hela projektet har samtliga led 
i byggprocessen möjlighet att ta del av informationen. Detta skapar i sin tur ett rent 
informationsflöde där information kan överföras med minimala glapp. 
(WSP Group Sweden 2010) 

Via BIM-processen kan beslut tas enligt kundens önskemål så att alla de krav som har 
ställts inte försvinner på vägen. När en 3D-modell upprättas idag, monteras byggnaden 
först ihop i programmet. Det går med andra ord inte att fuska ihop byggnaden 
eftersom alla delar måste passa i varandra. Detta medför att de flesta problem som ofta 
uppstår vid konstruktionen redan är lösta. Produktionstiderna kan på så sätt minskas i 
form av mindre ändrings- och tilläggsarbeten. Detta arbetssätt hjälper också till att 
underlätta för de olika kostnadskalkylerna som ett byggprojekt medför, då mängd och 
kalkyl av materialet automatiskt kan generas.  
(Gustafsson 2006) 

BIM-modellen kan användas för att visualisera delar av konstruktionen i något skede i 
processen. Ur modellen framställs exakta och konsekventa 2D ritningar från en vald 
vy eller ett objekt. Detta sparar tid och minimerar antalet fel vid sammanslutningen 
mellan ritningarna från de olika disciplinerna.  
Modellen kan kopplas samman med verktyg för energianalys med avseende på 
mätning och simulering av byggnadens fysiska prestanda som till exempel luftklimat, 
akustik med mera.   
Vid tekniskt avancerade byggnationer som till exempel sjukhus kan BIM åstadkomma 
en kontroll för de tekniska kraven, för att se om de uppnås. 
(Eastman et al. 2008) 

2.1.4 Var finns motståndet? 

BIM medför ett relativt nytt arbetssätt för många konsulter. Goda datorkunskaper är 
en nödvändighet men även mänskliga egenskaper så som attityder spelar stor roll i 
sammanhanget. Det är svårt att bestämma en gemensam nivå på hur detaljrika 3D-
modellerna ska vara. Sen förekommer det alltid projekteringskonsulter med mindre 
vana med 3D-projektering och detta kan försvåra projektet om BIM tillämpas.  
(Nilsson 2011b) 
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Ett annat problem i utvecklingen och etableringen av BIM är att byggbranschen är 
väldigt traditionsinriktad vilket medför att förnyelse ofta ses som negativt. 
(Nilsson 2011c) 

Inom byggbranschen finns det en tendens att upptäcka och peka på det som saknas 
istället för att se möjligheterna i det som ska göras.  
(WSP Group Sweden 2010) 

När BIM introduceras skapas nya relationer och samarbeten i projekteringsprocessen. 
Nya metoder krävs för att fastställa informationsutbytet inom projektgruppen. Om 
disciplinerna använder olika modellverktyg så behövs extra verktyg för att kunna flytta 
filen från en miljö till en annan. Detta kan bli komplext och bidrar lätt till fel i 
projektet. Ett annat problem är att det är svårt att urskilja vem eller vilka som äger 3D-
modellen, analyserna etc. samt vem/vilka som betalar och svara för dess noggrannhet. 
Uppgraderingen från traditionell 2D och 3D till BIM kräver mycket mer än bara 
uppgradering av programvaror och datorhårdvaror. Effekten blir att BIM ändrar 
företagens verksamhet.  
(Eastman et al. 2008)  

Om projektören inte förstå BIM-processen till fullo skapar detta problem vid 
tillämpningen av BIM i projektet. Ofta fullföljs inte processen helt och hållet, utan det 
blir en kompromiss mellan traditionellt arbetssätt och BIM-processen. 
(Wikforss 2003)  

Flertalet av byggsektorns aktörer är små. Detta motverkar utvecklingen av att 
implementera ny teknik. De små aktörerna i branschen saknar resurserna till 
implementering av BIM i sina projekt. Det är alltså resurskrävande i form av kostnader 
för utbildning och uppdatering av datorprogram. Implementeringen är också 
tidskrävande, det finns helt enkelt inte tid till att etablera BIM i det lilla företaget. De 
mindre företagen är mer traditionsinriktade och följer ofta sina gamla spår när det 
kommer till projekt och processer. Engagerade företag måste visa vägen och ta steget 
ut på marknaden för att uppmuntra andra till BIM-processen. Implementeringen av ny 
process och arbetssätt måste ske genom naturlig mognad inom företagen. 
(Wikforss 2003) 

För att på ett smidigt sätt förmedla information är det viktigt att det finns ett regelverk 
om informationshanteringen. Det krävs att i ett tidigt skede vara överens om olika 
begrepp, men även att ha en klar bild över vilka aspekter som är av intresse för 
projektgruppen. Beställaren har ett stort ansvar att ställa krav på informationen och 
informationshanteringen. Finns inte drivkraften från beställarens sida, är det risk för 
att aktörerna ser främst till sin egen nytta.  
I den tillfälliga projektorganisationen etableras deltagare med frånskilda förkunskaper 
och erfarenheter kring BIM. Inom byggbranschen finns det en ovana vid nya metoder 
och tekniker, samtidigt som beställare och samhället ställer högre krav på kortare 
projekteringstid.  
(Wikforss 2003) 

Tidsbrist ställer till med problem i projektflödet. Ett vanligt flödesscenario är att en 
disciplin i projektet inte levererar i tid och detta i sin tur påverkar övriga aktörer i 
projektet.  
Ett teknikbaserat problem är den ständiga utvecklingen av nya versioner till BIM-
programmen. Stora projekt omfattar en projekteringstid på flera år. Under denna tid 
hinner projektets aktörer uppdatera sina programversioner flera gånger. Detta bäddar 
för problem genom att projektörerna arbetar i olika filformat och programversioner. 
Den tekniska utvecklingen är helt enkelt inte linjär för alla aktörer i byggprocessen. 
Byggproduktionen tillämpar inte BIM i samma skala som projekteringsfasen. Ute på 
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arbetsplatsen används fortfarande pappersutskrifter av 2D ritningar.  
(Svensson 2011) 

2.1.5 Informationsöverföringen mellan olika plattformar 

IFC står för Industri Foundation Classes och är ett neutralt filformat som gör det 
möjligt att utbyta data mellan flera av byggindustrins ritningsprogram. IFC-formatet är 
utvecklat av ett oberoende organisation just för att formatet ska kunna vara öppet. 
IFC konverterar ett filformat till ett neutralt format som gör att kommunikation 
mellan två program blir möjlig. IFC är en nödvändighet för att BIM ska kunna fungera 
utan att förlora information under tiden som ett projekt fortlöper. 
Nedan visas ett förenklat informationsflöde där en sändarapplikation ska skicka data 
till en mottagarapplikation. Filen exporteras och bryts ner i olika definierade IFC- 
klasser som sedan en P-21 översättare kan läsa. P-21 översättaren är en slags standard, 
definierad av ISO-STEP, som kartlägger och gör om klasser till ett textformat. 
Textformatet är den färdiga IFC-filen som nu en mottagarapplikation ska läsa. Filer 
översätts tillbaka med en P-21 översättare som gör om filen och tar med de IFC-
klasser som är relevanta för mottagarapplikationens importeringsverktyg. Nu kan data 
läsas in i mottagarapplikationen och väldigt lite information har gått förlorad. 
(Eastman et al. 2008) 

 
 

Figur 2, Överföring av information mellan olika plattformar. 
( Källa: Eastman et al. 2008) 

  



9 

Jonas Axelsson, Martin Sjölander 

2.1.6 BIM-verktyg 

Det finns många olika plattformar idag som kan hantera BIM. Här nedan listas de 
största och vanligaste. 

2.1.6.1 Revit 
På några få år har Revit slagit sig in på toppen av de program som arkitekter använder. 
Revit introducerades 2002. Programmet är lätt att lära sig och har ett användarvänligt 
gränssnitt. Det finns ett stort bibliotek med objekt som är skapade av vanliga 
användare. Revit stödjer att flera användare är inne samtidigt i en fil och ritar. 

2.1.6.2 ArchiCAD 
ArchiCAD är ett av de BIM-program som har funnits längst på marknaden. 
ArchiCAD används mestadels av Arkitekten. Det är det enda program som enbart är 
gjort för att fungera till Macintoshdatorer. Programmet är användarvänligt och har ett 
stort bibliotek men även ett stort utbud av applikationer. 

2.1.6.3 AutoCAD-baserade applikationer 
Den vanligaste applikationen heter Architectural Desktop och är användarvänlig, för 
personer och företag som har använt AutoCAD 2D, tack vare att Autodesk varit 
konsekventa gällande gränssnittet. Många av objekten är förvalda men har istället 
många parametrar, som gör det enkelt att ändra objektens utseende och beteenden. 

2.1.6.4 Tekla Structures 
Tekla är ett program som först och främst är utvecklat för att rita stålstommar. Idag är 
det dock mycket mer avancerat och kan hantera flera olika typer av stommar. Tekla är 
således inget program som används av arkitekter. Programmet tillåter att flera 
användare samtidigt är inne i ett objekt. Tekla har kommit långt i utvecklingen och kan 
idag projektera de flesta stommar och överföra ritningar direkt till ett 
tillverkningsföretag. Jämfört med andra programm är Tekla svårt och komplicerat men 
också ett kraftfullt verktyg. 

Alla programmen har stöd för IFC och kan därför utan större informationsförluster 
utbyta data med varandra. 
(Eastman et al. 2008)  
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2.1.7 Informationshanteringen i BIM 

Det traditionella arbetssättet förutsätter att varje disciplin dokumenterar sitt arbete i 
handlingar och ritningar. Detta är utgångspunkten för nästa skede i projektet. Det 
fungerar som ett stafettlopp där nästa grupp som ska projektera ett annat skede helt 
enkelt får överta informationen som tagits fram av de förgående grupperna. I 
skarvarna mellan skedena tappas information som i sin tur måste arbetas tillbaka innan 
det egna arbetet kan påbörjas.  
Figur 3 illustrerar hur informationsflödet med BIM förflyttas spårbart utan några glapp 
genom hela byggprocessen. 
(Wikforss 2003) 

 

 
Figur 3, informationsflödet under byggprocessen. Den övre linjen beskriver informationsflödet med BIM och 
den undre linjen beskriver ett traditionellt arbetssätt. 
(Källa: http://www.wspgroup.se/sv/WSP-Sverige/WSP_BIM/) 

Via ett modellanpassat arbetssätt sker arbetet i en gemensam databas. Geografiska 
avstånd spelar mindre roll eftersom varje individ enbart behöver koppla upp sig på 
databasen för att komma åt BIM-modellen. Alla discipliner har en ständig närvaro 
genom hela projektet. Detta mynnar till en effektiv informationshantering genom hela 
byggprocessen. Ett byggprojekt har hög informationsintensitet eftersom 
informationsvolymen samt komplexiteten i informationen är stor. Varje projekt är 
unikt och mycket information förmedlas mellan flera parter i projektet.  
(Wikforss 2003) 
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Figur 4, Informationsintensitet som kombination av volym och komplexitet. 
(Källa: Wikforss 2003) 

Att arbeta på ett modellfokuserat arbetssätt kräver strategiskt tänkande på IT-
användningen, eftersom det är många aktörer och organisationer involverade i 
projekten. Informationsvolymen är omfattande samtidigt som utbytet av 
informationen är komplex. Projekteringsprocessen karakteriseras genom täta 
informationsbyten och eget specifikt fackspråk.  
Via BIM-modellen kan informationen från andra parter bli del av den egna 
presentationen. Alltså att sin del av modellen blir till en helhet tillsammans med andras 
arbeten. 

Vem som har juridiskt ansvar för informationen som förmedlas i modellen, är en 
viktig fråga som måste hanteras i varje projekt. En annan viktig del i projektet är att 
utarbeta en metod över hur revideringar ska genomföras och vem som blir ansvarig 
för åtgärden.  

Arbetssättet inom andra industrier tillåter ett nära samarbete och förhållande mellan 
aktörerna och därmed är informationsförlusterna små. Detta förklarar varför det finns 
större behov för utvecklingen och användningen av produktmodeller.  
Arbetsformen i dagens byggprocesser stämmer inte överens med det arbetssätt som 
krävs vid produktmodellering. Tillämpningen av ett mer modellfokuserat arbetssätt 
kommer medföra att vissa yrkesroller försvinner, eller minska i omfattning, och nya 
kommer att utvecklas.  
(Wikforss 2003) 
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2.1.8 Kollisionssökning 

Dagens BIM baserade projekt använder verktyg som Navis Works och Solibri för att 
samordna disciplinernas 3D-modeller i en gemensam modell för att upptäcka 
eventuella kollisioner. Fördelarna är många, en av de viktigaste är att tidigt i 
projekteringsprocessen upptäcka kollisioner, som annars hade uppkommit på 
arbetsplatsen.  

Vid utbyggnaden av regionsjukhuset i Skåne (Universitetssjukhuset i Malmö) tog 
beställaren hjälp av en CAD-samordnare som ansvarade för samordningen av hela 
utbyggnaden. Vid ett avancerat byggprojekt som till exempel ett sjukhus är det normalt 
med extraarbete som motsvarar 2-3 procent av totala arbetstiden. Tack vara CAD-
samordningen på Universitetssjukhuset i Malmö kunde kollisioner upptäckas tidigt, 
detta medförde att extraarbetet sjönk till mindre än 1 procent. Under projektet skedde 
kollisonskontroller ungefär en gång i månaden. Inför varje möte tillämpades en 
utarbetad metod som gick ut på att först lokalisera fel/brister i modellen för att sedan 
besluta vilka ritningar som skulle ändras. Under hela projekteringsprocessen 
upptäcktes ungefär 1000 kollisioner. 

Regionservice var både beställare och förvaltare i projektet. De hade befälet över 
CAD-samordningen under hela processen.  Detta låg till grund för att CAD-
samordnaren och Regionservice kunde föra en dialog tillsammans och diskutera alla 
kollisioner som skulle medföra ekonomiska konsekvenser. Det kan gälla till exempel 
förminskningen av ett rum för att få plats med schakt för installationer. Regionservice 
fick full insyn över kollisionerna och kunde på så sätt lättare komma åt viktiga problem 
under projekteringsfasen.   

Samgranskningen av disciplinernas arbete grundar sig på informationsöverföringen 
mellan olika plattformar. Överföringen är komplex och bidrar ofta till problem. Vid 
utbyggnaden av Universitetssjukhuset i Malmö minimerades problem i 
informationsöverföringen genom att samtliga konsulter var skyldiga att använda ett 
gemensamt bestämt program (BIM-verktyg).  
(Andersson 2010) 

2.1.9 BIM i praktiken 

Arkitekten involveras tidigt i projekteringsprocessen och via ett BIM-stödjande 
program, t.ex. Archicad, uppförs geometrin (skalet) av byggnaden i en tredimensionell 
modell. Modellen sparas i ett IFC-format och som exporteras till en databas. 
Projektets övriga discipliner importerar IFC-filen från databasen och tillämpar 
modellen som en ram för deras eget arbete. När disciplinerna upptäcker fel i 
geometrin görs ändringar inte direkt i arkitekten arbete. Mindre avvikelser som håller 
sig inom satta gränsvärden kan göras utan dialog. Är det större ändringar som måste 
göras behövs det ett möte för att besluta om vilken disciplin som måste ändra sin 
modell. Modellen uppdateras ständigt efterhand som ändringar och fel åtgärdas.  

Konstruktören i projektet tillämpar modellen för beräkningar och dimensionering i ett 
annat BIM-stödjande program, t.ex. Tekla Structures. I ett BIM-projekt involveras 
flera olika BIM-verktyg och programversioner och därför är flödet för 
informationshanteringen viktig. Databasen är grunden för informationsutbytet och där 
kan material inom projektet importeras och exporteras av projektmedlemmarna. Varje 
disciplin ansvarar för sin del i projektet via uppdateringar och tillgänglighet. I modellen 
görs även egenkontroller för att upptäcka eventuella kollisioner. En kollision kan 
påverka flera led i projektet och på så sätt beställarens beslut. Vid egenkontroller 
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importeras andra discipliners arbete in i den egna modell och på så sätt är det enkelt att 
se vad de andra disciplinerna har ritat. Kollisionerna prioriteras efter vad som är 
viktigast och enklast för projektresultatet. 

Val av metod för att uppföra byggnaden under produktionen påverkar hur byggnaden 
ska projekteras. Om byggnaden ska byggas med prefabricerade element så krävs det en 
helt annan typ av projektering jämfört med om byggnaden skulle byggas upp på plats. 
Ofta bestäms uppförandemetoden alldeles försent och medför därför förseningar och 
ökade kostnader. Konstruktörerna bör involveras tidigare för att bestämma typ av 
uppförandemetod för lättare kunna ta fram rätt material och handlingar. 
(Svensson 2011) 

2.1.10 BIM fullt ut 

Idag finns möjligheten att kunna tillämpa BIM på ett helt annat sätt än tidigare. 
Datorkraften, plattformarna och organisationen på databaserna som hanterar 
datafilerna har utvecklats mycket de senaste åren. Detta gör att all information 
kommer följa med projektet hela vägen till dess att byggnaden ska rivas. Under 
projektets gång så samlas all information i en datormodell som lämnas över till 
förvaltaren. Förvaltaren kan då gå in och använda den informationen när exempelvis 
en renovering ska göras och en vägg ska slås ut. I datormodellen kan förvaltaren se 
vilka väggar som är bärande, vad det finns för armering i väggen, var elkablar ligger, 
etc. Detta medför såklart stora fördelar eftersom beslut om hur renoveringen ska gå till 
kan göras mycket lättare. Men det är inte bara förvaltaren som har nytta utav BIM. 
Prefab-industrin får färdiga ritningar som är hämtade direkt ur den gemensamma 
modellen. När exempelvis ett betongelement ritats klart så generas en ritning som 
skickas till företaget som ska tillverka den. Förtaget har all information som behövs 
och tillverkar elementet på några dagar. Elementet körs därefter ut till bygget och sätts 
på plats samma dag. Tillverknings- och byggtiden har förminskats väsentligt de senaste 
åren. Istället så har projekteringstiden ökat.  

BIM under projekteringen är också till stor fördel när projektmöten hålls. Enklare 
modeller som visar exempelvis geometrin, stomme och ventilationssystem tas lätt fram 
ur den gemensamma modellen. Diskussioner kan då lättare föras kring vald 
byggnadsdel och det blir lättare att förstå var i modellen byggdelen finns. Det är inte 
ovanligt idag att projekterings- och avstämningsmöten hålls i själva modellen fast 
personerna sitter bakom sin egen dator. Mötesledaren visar och tar fram gemensamma 
vyer som visar status på olika byggnadsdelar. De kan vara helt färdigritade, påbörjade 
eller så är endast geometrin bestämd. Gemensamt bestäms vilka som ska göra vad och 
alla kan skapa egna antecknar i vyerna. Ett avstämningsprotokoll uppförs där varje 
person kan bocka av när de blir klara med sina uppgifter. 
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I framtiden kommer modellen att användas till andra saker än just för produktionen 
och förvaltningen. Det görs till viss del idag analyser i modellen, men detta kommer att 
bli mycket vanligare. Brandingenjören kan göra sina analyser om utrymningstider, 
ljudingenjörer har möjligheter att genomföra analyser om var till exempel högtalare 
bäst placeras på en konsert, ljustekniker kan göra ljusshower, pyrotekniker kan 
analysera fyrverkerier i modellen. Möjligheterna blir allt fler för varje år som går. 
(Svensson 2011) 

 

Figur 5, momenten i byggprocessen. 
(Källa: WSP Group Sweden 2010)  

2.2 Hus 15 
”Hus 15” är en tillbyggnad av länssjukhuset i Kalmar. Byggnaden började projekteras 
2007 och två år senare började den byggas. Ganska exakt 2 år senare var byggnaden 
klar att tas i bruk. Ytan på 11400 kvadratmeter är fördelad på 4 plan. Det totala priset 
för ”Hus 15” blev 300 miljoner kronor varav högteknologisk utrustning står för en 
kostnad på ca 46 miljoner kronor. Byggnaden kommer främst att tjänstgöra som ny 
intensivvårdsavdelning och cancerbehandling. 
(Landstinget i Kalmar Län 2011) 

 
Figur 6, karta över länssjukhuset 
(Källa:http://www.ltkalmar.se/Documents/H%C3%A4lsa%20&%20V%C3%A5rd/Sjukhus/L%C3
%A4nssjukhuset%20Kalmar/Sjukhusledningen/2011/LSK%20HittaR%C3%A4tt_2011-03.pdf) 
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Det är alltid många aktörer inblandade i stora projekt. Arkitekter, stom-, VVS-, 
elprojektörer är de vanligaste. Men i ett sjukhusprojekt tillkommer det många fler. Bara 
i undertaket finns det som mest 16 installationer och bärande system som är gjorda av 
olika projektörer beroende på rum och avdelning. Nedan listas de olika installationerna 
och bärande system som samsas om utrymmet i undertaket. 

 Spillvatten 
 Kallvatten 
 Varmvatten 
 Varmvattencirkulation 
 Värmerör 
 Stuprör invändigt 
 Sprinkler 
 Ventilationskanaler 
 OP-tak 
 Kylrör 
 Medicvent 
 Medicinska gaser 
 Elstegar 
 Elskenor 
 Kanalinstallation 
 Armaturer 
 Rörpost 
 Balkar 
 Pelare 
 Pendlar och balksystem för infästning av sjukvårdsutrustning 

Undertaket är 400 millimeter högt, vilket såklart medför att det är mycket trångt i 
utrymmet. 
(Norregårdh 2011) 
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2.2.1 Bilder 

 
Figur 7, aktörerna i ”Hus 15” projektet 
(Eget foto)

Figur 8, ”Hus 15” fasad mot öster 
(Eget foto) 
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Figur 9, ”Hus 15” fasad mot norr och öst 
(Eget foto) 

2.3 Entreprenadform 
”Hus 15” upphandlades som en utförandeentreprenad. Det vill säga att 
Landstingsfastigheter med hjälp av inhyrda konsulter står för projekteringen av själva 
fastigheten. Det finns dock olika sorters utförandeentreprenader varav delad 
entreprenadform var den som tillämpades under ”Hus 15” projektet. Vid en delad 
entreprenad är det beställaren, Landstingsfastigheter, som knyter alla avtal med de 
olika entreprenörerna. Olika samordningsansvar delas ut till de större entreprenörerna. 
Ofta så är det byggentreprenören som för samordningsansvaret, denne kallas då för 
huvudentreprenör. Det är dock inte ovanligt att vid mer komplexa projekt delas andra 
samordningsansvar ut, exempelvis installationssamordnare. Huvudentreprenören står 
allt som oftast för själva etableringen på arbetsplatsen och tillhandahåller således 
allmänna hjälpmedel, som bodar, containrar, vatten och elförsörjning. Hur allt detta 
ska handlas upp skrivs in i förfrågningsunderlaget under de administrativa 
föreskrifterna. 
(Nordstrand 2008) 
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2.4 LOU (Lagen om offentlig upphandling) 
LOU är en väldigt omfattande lag som gäller för till exempel landsting, kommuner och 
myndigheter. Syftet med lagen är att de offentliga medlen ska användas på bästa sätt 
när större offentliga köp görs. Regelverket för lagen är till för att de tävlande 
leverantörerna är med på lika villkor. Förfrågningsunderlaget är det mest väsentliga för 
att få till en bra upphandling. Om förfrågningsunderlaget är välstrukturerat och tydligt 
underlättar det för leverantörerna när de ska ta fram anbud. Nedan listas några krav 
hämtade från konkurrensverkets publikation om upphandlingsregler som bör vara 
med i ett förfrågningsunderlag. 

1. Krav på leverantören (leverantörens ekonomiska ställning 
samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet) vid öppet och 
förenklat förfarande. 

2. Kravspecifikation eller uppdragsbeskrivning (t.ex. tekniska 
specifikationer). 

3. Utvärderingsgrund – lägsta pris eller det ekonomiskt mest 
fördelaktiga anbudet (inklusive utvärderingskriterier, det vill 
säga de omständigheter som används för att urskilja det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet). 

4. Kommersiella villkor som ska gälla under avtalsperioden 
(t.ex. betalnings- och leveransvillkor). 

5. Administrativa bestämmelser för upphandlingen (t.ex. 
upphandlingsförfarande, sista anbudsdag och anbudets 
giltighetstid).  

(Konkurrensverket 2011) 

Organisation som är bunden till LOU måste annonsera så att alla tänkbara 
leverantörer får tillgång till det material som utgör handlingarna för kommande 
kontrakt. Det finns regelverk på exakt hur detta ska skötas. Dessa leverantörer kan sen 
lämna in anbud och vara med i anbudstävlan för att få kontraktet.  
(Konkurrensverket 2011) 

2.5 Traditionell CAD-projektering 
För ungefär 30 år sedan introducerades CAD (Computer Aided Design) inom 
byggbranschen. Tekniken har förbättrats och utvecklats, men än idag förekommer 
flera projekt i den traditionella CAD-projekteringsprocessen. Vid projektering skapar 
arkitekten en ”basritning” som ligger till grund för disciplinernas arbete. Geometrin 
och formen på objektet skapas genom 2D baserade CAD-program. Här styrs mycket 
kring lagerteknik (skikt), som visar information om till exempel en balktyp. Alla 
discipliner projekterar i olika lager för att skilja på byggnadsdelarna. Vid 
samgranskningen sammanförs disciplinernas ritningar med dess lager, beskrivna i olika 
färger och linjetjocklekar. För att upptäcka kollisioner i disciplinernas arbete, utnyttjas 
lagerstrukturen. Men eftersom arbetet är projekterat i 2D går den rumsliga överblicken 
förlorad. I beställarens CAD-kravspecifikation tillhandahålls krav på bland annat 
ritningarnas lagerstruktur och ritningsram. Syftet är att åstadkomma en gemensam och 
strukturerad utformning av handlingarna. I en så kallad ”projekt-pool” lagrar och 
hämtar disciplinerna information från beställaren. ”Projekt-poolen” ger beställaren 
möjlighet att ta vidare handlingarna till förvaltningsskedet, då byggnaden har tagits i 
drift.     
(Nordstrand 2008) 
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3. Metod 
Examensarbetet är strategiskt indelat i 2 faser. Orsaken till uppdelningen är att arbetet 
ska avgränsas mot 2 inriktningar. Den första fasen handlar om att utifrån insamlat 
material skapa en teoretisk förståelse kring BIM och projekteringsprocessen. Vidare 
ska intervjuer och enkäter upprättas som arbetsmetod för undersökningen. 
Genomförda intervjuer med anställda på WSP ska generera förståelse för hur BIM och 
projekteringsprocessen fungerar i praktiken. Utifrån detta underlag ska fas 2 upprättas. 
Syftet med denna inriktning är att samla in feedback och utvärdera 
projekteringsprocessen från projektet ”Hus 15” på länssjukhuset i Kalmar. 
Arbetsprocessen sker i huvudsak genom intervjuer med personer och företag som har 
arbetat i projektet ”Hus 15”. Resultatet från undersökningen ska jämföras och 
granskas utifrån faktainsamlingen från fas 1. På så sätt erhålls en bättre förståelse i hur 
projektet ”Hus15” har fungerat och fortlöpt.  

3.1 Kvalitativ metod  
Examensarbetet omfattar intervjuer med de viktigaste aktörerna på projektet 
nybyggnationen av ”Hus 15” på länssjukhuset i Kalmar. Intervjuerna sker i form av 
platsmöten och några enstaka intervjuer sker via mail- och telefonkonversation. 
Arbetssättet inför genomförandet av intervjuerna börjar med formulering av en 
intervjustrategi. Strategin ger en tydlig inblick i varför intervjun ska genomföras och 
vad målet är. Utifrån strategin formuleras frågor som är underlaget för framförande av 
intervjun.   

De berörda disciplinerna, Landstingsfastigheter, Skanska, WSP-Byggprojektering, 
WSP-Systems kommer att intervjuas.  
Intervjuerna ska inritas mot hur samordningen har fungerat. Varje disciplin får 
beskriva sina tankar och åsikter för processen för projektet ”Hus 15”. Informationen 
sammanställs och redovisas under rubriken resultat.  
För att skapa ett bredare register kommer även utomstående personer med 
nyckelkompetens intervjuas. På så sätt förs ett annat synsätt in i undersökningen. 
Detta kan vara till hjälp för granskningen av projekteringsprocessen av ”Hus 15” då en 
oberoende person med erfarenhet i liknande projekt får komma till tals. 

3.2 Urval 
De aktörer/discipliner som togs fram för undersökningen valdes utifrån flera kriterier. 
Urvalet för undersökningen begränsades efter följande: 

 Betydelse och involvering i projektet ”Hus 15”. 
 Geografiskt avstånd. 
 Vikten av information. 

Samtliga personerna och företagen som har varit involverades i projektet har alla haft 
en viktig roll. Men vissa discipliner har haft en större dominans i projektet än andra. 
Eftersom projektets discipliner är väl utspridda geografiska, fokuserades 
undersökningen till de lokala aktörerna. En annan viktig del i valet av 
undersökningsgrupp var hur mycket och hur relevant information varje enskild person 
kunde bidra med. Flera discipliner i projektet har liknande roller för projektet och 
därför blir informationen likvärdig. På så sätt bestämdes att undersökningen skulle 
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beröra aktörer från hela byggprocessen. Detta medför ett bredare register med flera 
åsikter och synsätt.  

3.2.1 Representativt verkligheten 

Urvalet i undersökningen var strategiskt då avsikten var att kontakta discipliner med 
olika roller i projektet ”Hus 15”. Företagen jobbar inom samma bransch men har olika 
affärsområden och specialkompetens. Antalet genomförda intervjuer är 8 stycken. 
Fokus har varit att utifrån de berörda disciplinernas syn och åsikter få så mycket 
inblick över projekteringsprocessen i ”Hus 15” som möjligt. Genom att intervjua 
aktörer från hela byggprocessen, erhölls olika synsätt på projektet.  

 
Figur 2, illustration över de involverade aktörerna i undersökningen 

Landstingsfastigheter i Kalmar är beställare och förvaltare för projektet. Intervjuer har 
genomförts med personer med nyckelfunktioner. Landstingsfastigheters CAD-
ansvarige och byggchef var två givna roller för undersökningen. Eftersom 
examensarbetet inriktas mot BIM och 3D-projektering förknippas mycket med 
Landstingsfastigheters CAD-ansvariges arbete. Byggchefen har allmän inblick i 
projektet men framförallt över byggproduktionen.  

Undersökningen berör personer med involvering i hela byggprocessen för projektet. 
Men eftersom examensarbetet är begränsat och inriktat mot projekteringen hamnar 
undersökningen för det mesta på aktörer inom denna fas. En viktig intressent för 
undersökningen har varit WSP-Systems som har projekterat ventilation, värme och 
sanitet. De har även haft en nyckelroll i projekteringen, då Joakim Blixte från WSP-
Systems haft samordningsansvar för disciplinernas CAD-ritningar. Joakim Blixte har 
även genomfört kollisionskontroller.  

Byggentreprenören för projektet har varit Skanska. Deras medverkan i 
undersökningen hade för avsikt att öka förståelsen för produktionsprocessen.  

Hus 
15Skanska

WSP-
Systems

WSP-
Byggprojektering
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fastigheter

Utomstående 
personer
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I undersökningen involveras även utomstående personer som inte varit delaktiga i 
projektet ”Hus 15”. Anledningen är att dessa personer bär på stor kunskap kring de 
områden som vårt projektarbete berör. Vi har letat efter andra projekt med 
motsvarigheter till ”Hus 15”. Vi har utgått från: 

 Nybyggnation av ett högteknologiskt sjukhus. 
 3D-projektering. 
 Kollisionssökning i 3D. 
 Relativt nytt projekt. 

Valet blev den nya akut- och infektionskliniken vid SUS (Skånes universitetssjukhus i 
Malmö) som ska vara klart under 2011. Där Regionservice Skåne bygger ut för cirka 
1,3 miljarder kronor. Projektet omfattar en nybyggnation av cirka 25 000 kvadratmeter, 
där avancerad teknik ska samspelas och projekteras. I detta projekt har BIM tillämpats 
fullt ut och det innebär för processen att Regionservice Skåne har användning av 
modellen när fastigheten tagits i drift. Modeller och ritningarna placeras och hanteras i 
ett digitalt arkiv. Därifrån kan information hämtas som berör bland annat areor, ytor 
och kanalisationer. CAD-samordningen under projekteringen har ansvarats av Gunilla 
Qvarnström, vars arbete har varit att samordna disciplinernas 3D-ritningar i en 
gemensam modell. Gunilla Qvarnströms roll kan jämföras med Joakim Blixte, som var 
CAD-samordnare för projektet ”Hus 15”. Skillnaden är att Gunilla Qvarnström var 
tillsatt av beställaren (Regionservice Skåne). I projektet ”Hus 15” har Joakim Blixte 
tilldelats ansvaret från projekteringsgruppen. Joakim Blixte har alltså inte arbetat på 
uppdrag från Landstingsfastigheter (beställaren). Utifrån projektens samhörigheter har 
intervjuer genomförts. Gunilla Qvarnström har varit givande för undersökningen, på 
grund av hennes roll i ”SUS-projektet”.  
(Andersson 2010) Kollisionskontroll sparar tid och miljoner 

”SUS-projektets” projekteringsledare Håkan Ahlqvist medverkade också i 
undersökningen. På grund av hans roll och sitts i projektet, fanns mycket kunskap och 
information att hämta. Via Håkan Ahlqvist ökade möjligheten till en djupare insyn i 
”SUS-projektet”, detta medför flera fördelar inför analys av projektet ”Hus 15”.  

3.3 Reliabilitet, validitet och objektivitet 

3.3.1 Kritiskt och kreativt tänkande 

Eftersom BIM är ett relativt nytt begrepp på marknaden, så förnyas och uppdateras 
tekniken snabbt. På så sätt har det varit svårt att hitta relevant information och fakta 
som stämmer in på den situation som ”Hus 15” förhåller sig till. Det finns flera 
intressanta artiklar från ”OpenBIM” som är ett gemensamt utvecklingsprogram som 
bedrivs av flera intressenter från byggbranschen. Där kan dock bara vissa relevanta 
stycken plockas ut då många artiklar handlar om samhällsbyggande. 

En viss kritik kan riktas mot den litteratur som är vald. Boken 
”informationshantering” är utgiven 2003 och är relevant till ämnet men innehåller 
vissa föråldrade påståenden. Exempel: 

Idag är de flesta överrens om att en enda stor modell för en 
byggnad, med alla sina system och detaljer, är orealistiskt ur 
flera perspektiv. Fokus är i stället inställt på samverkande 
delmodeller med en mindre gemensam kärna. 
(Wikforss, 2003) 
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Citatet visar att år 2003 ansåg aktörerna att datorkraften inte skulle räcka till för att 
sammanfoga stora modeller. Idag är det fullt möjligt att sammanställa stora modeller 
precis som gjorts med projektet ”Hus 15”. Det är därför viktigt att se till bristerna med 
föråldrad litteratur. För att förstå processen med BIM under 2011 har en intervju med 
en anställd på WSP gjorts. Intervjun gjordes enbart för att få fram fakta om BIM och 
är således ingen intervju som redovisas i resultatet. 

En viktig person för projekteringen av ”Hus 15” var Roland Bohman. Eftersom 
examensrapporten inriktar mot projekteringsprocessen hade det varit fördelaktigt att 
intervjua denna person. Roland Bohman var nämligen från Landstingsfastigheters sida, 
projektledare för projekteringen. Tyvärr gick Roland Bohman i pension för några år 
sedan och ersattes av Mats Borg.  

3.3.2 Undersökning 

Projektarbetet uppdelades i 2 faser, därpå möjlighet till en fördjupning av ett ämne i 
taget. Detta medförde att den förbestämda inriktningen för examensarbetet lättare 
kunde hållas. Undersökningen i fas 1 hade för avsikt att öka den allmänna förståelsen 
kring BIM:s betydelse och inverkan på projekteringsprocessen. Detta var till stor hjälp 
för genomförande av fas 2 eftersom den låg till grund för utformningen av 
intervjuerna. Undersökningen i fas 2 genomfördes via intervjuer som skedde via besök 
eller mail- och telefonkonversationer. Intervjuerna resulterade i förståelse och inblick 
över de olika disciplineras synsätt i projektet, med inriktning på BIM och 
projekteringsprocessen. Eftersom undersökningen inriktas åt flera involverade aktörer 
i projektet, skapades en bättre inblick och förståelse för helheten. Genom att intervjua 
de viktigaste disciplinerna kunde undersökningsmaterialet erhålla olika synsätt och 
åsikter på projektet.  

3.3.2.1 Mätinstrument 

Under intervjuerna hade vi tillgång till frågor, som fungerade som riktlinjer. Syftet med 
riktlinjerna var att intervjun skulle leverera svar på viktiga frågor. Intervjuerna i sig var 
inte påverkande. Tanken bakom intervjuerna var att låta den intervjuade få chansen att 
berätta utifrån egna tankar kring projektet ”Hus 15”. Undersökningen berör flera 
discipliner i projektet. På så sätt erhålls olika synpunkter och åsikter kring hur projektet 
har fungerat. Insamlingen av disciplinernas åsikter har sammanställts för att vidare 
kunna jämföras. Tolkningar av resultatet har gjorts utifrån egna kunskaper samt 
uppfattningar om BIM och projektet ”Hus 15”. För att minimera missförstånd i 
mätresultatet skickades sammanställningen av intervjuerna till de berörda personerna. 
Eventuella missförstånd i materialet reviderades. På så sätt stämde materialet i 
resultatdelen överens med personernas uppfattningar och åsikter. För att möta olika 
åsikter har intervjuerna genomförts objektivt. Det har varit svårt att avgöra vilken 
disciplin som haft rätt i frågan. På så sätt har det uppstått tolkningssvårigheter i att 
avgöra vilken historia som verkligen är den rätta. Det har inte funnits tecken på 
erkännande av egna svagheter och brister. Mätresultatet kan således i viss utsträckning 
vara lite överdrivet och kan till och med efter att problemen löst, parterna emellan, 
visa sig vara fel.  

3.3.3 Reliabilitet 

Syftet med undersökningen av projekt ”Hus 15” har varit att samla feedback för att ta 
del av disciplinernas åsikter och synpunkter. Intervjuerna har varit öppna och 
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personerna har kunnat tala fritt. På så sätt har tillförlitligheten i mätinstrumentet varit 
hög.  

Intervjuerna är direkt kopplade till ämnet eftersom samtliga berörda personer är 
involverade i projektet ”Hus 15”. På så sätt är materialet från intervjuerna direkt 
relevant till ämnet. Genom frågor vid genomförandet av intervjuerna har viktig 
information tagits tillvara för att sedan behandlas i resultatdelen.  

3.4 Kritik till vald metod 

3.4.1 Utredarens erfarenhet 

Innan examensarbetets start hade författarna enbart teoretiska byggrelaterade 
kunskaper. Efterhand som fas 1 tillämpades, skapades en generell uppfattning om 
BIM. Denna del har varit till stor hjälp under intervjuerna. På grund av de BIM 
relaterade kunskaperna kunde författarna lättare förstå och engagera sig i 
samtalsämnet. 

Det var tidigt bestämt att redovisa sammanställningarna från intervjuerna med de 
berörda personerna. På så sätt kunde författarna kolla av så materialet stämde överens 
med verkligheten. Det är lätt hänt att missförstånd sker när anteckningar ska göras 
från intervjuerna. Detta medför att författarna alltid har tillgång till ett material som är 
uppdaterat och rätt jämfört med verkligheten.  

Intervjuerna är strategisk planerade. Under utförandet var författarna öppna för att 
lyssna och ta in information. Egna tolkningar och funderingar som uppkom 
diskuterades av författarna direkt efter att intervjun avslutades. Detta gjordes för att 
skapa en bättre bild inför sammanställningen.  

3.4.2 Fel och problem i utredningen 

Det har varit svårt att komma tillräckligt djup i projektet ”Hus 15”. Eftersom 
examensarbetet är tidsbegränsat har det inte funnits tid till en noggrann fördjupning. 
Det skulle varit intressant att intervjua samtliga discipliner i projektet för att få en 
helhetssyn från alla inblandade.  

När intervjuerna sammanställdes var det lätt att något viktigt som sagts faller bort. Det 
sagda ordet kan misstolkas och ha olika innebörder för olika personer inom olika 
områden. För att minimera riskerna för feltolkning skickas sammanställningen ut till 
de intervjuade personerna. De får se över sammanställningen och komma med 
synpunkter om något verkar fel. På så sätt kan innehållet granskas och rättas till vid 
eventuella missförstånd. Mätfel relaterade till fel i formuleringen av frågor vid 
intervjuerna kan också behandlas.  

En viss kritik kan riktas mot de två projektskrivarna då arbetet är utfört på uppdrag av 
WSP. Rapporten skulle enkelt kunna vinklas till WSP:s fördel. Men författarna har 
försökt vara så objektiva som möjligt samtidigt som Sven Krakau och Kristian 
Johansson verkligen har tryckt på hur viktigt det är att rapporten skrivs på ett objektivt 
sätt. 
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4 Genomförande 

4.1 Mätinstrument 
Mätinstrumenten var utgångspunkten för genomförande av undersökningarna. Därpå 
var förutsättningen för val av mätinstrumentet berodde på chansen av att hitta relevant 
information.  

4.1.1 Fas 1 

Under den första fasen tillämpades i huvudsak undersökningen genom studier i 
litteratur och artiklar. På så sätt skapades en allmän inblick i BIM och 
projekteringsprocessen. Litteraturen och artiklarna valdes utifrån kriterierna: 

 Innehållets vinkling till projekteringsskedet. 
 Tidsaspekten, framförallt artiklar som ligger nära i tiden. 

Kriterierna var till hjälp för sökningen av relevant information till undersökningen. 
Utifrån kriterierna användes sökord för att hitta material med koppling till ämnet. De 
sökord som användes i undersökningen var: 

 BIM och byggprocessen.  
 BIM och projekteringsprocessen. 
 Samordning, samordningsmöten, CAD-samordning och 

installationssamordning. 
 BIM och informationshantering.  
 Kollisioner, kollisionskontroller och kollisionssökning.  

4.1.2 Fas 2 

Vid undersökningen av projektet ”Hus 15” användes huvudsak intervjuer som 
mätinstrument, eftersom syftet med denna fas var att utifrån BIM ta reda på hur 
projektet ”Hus 15” har fungerat och fortlöpt. Målet var att med insamlat material 
kunna redovisa feedback utifrån projektets involverande discipliner. För att ta del av 
disciplinernas arbete genomfördes intervjuer via: 

 Platsmöten. 
 Telefonkonversation. 
 Mailkontakt. 

Val av intervjutyp för undersökningen bestämdes utifrån det geografiskt avståndet. 
Platsmöten bestämdes med personerna som hade sitt säte i Kalmar. För de 
utomstående personerna vars kontor inte befann sig inom Kalmarregionen skickades 
frågeformulär ut. Via mail- och telefonkontakt framhävdes deras syn och åsikter kring 
”SUS-projektet”.  

Sökningar på internet genomfördes också inom fas 2. Syftet var att hitta ett liknande 
projekt som ”Hus 15”. På så sätt utnyttjades sökord med kopplingar till projektet 
”Hus 15”.  
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4.2.1 Intervju 

Inför varje intervju upprättades en strategi för att skapa en bättre uppfattning om 
syftet och målet med att genomföra intervjun. Efterhand producerades en plan som 
beskrev hur arbetsgången kommer att se ut vid genomförandet. Planen var inte unik 
utan anpassades så att den blev mer relevant inför varje intervjutillfälle. Intervjuerna 
startades med en presentation av examensarbetets syfte och mål för att ge den 
intervjuade en inblick i vad för information som söktes.  

Begränsningarna var relaterade till de mail- och telefonintervjuer som genomfördes 
med personer kopplade till ”SUS-projektet”. Vid mailkontakt, skickades frågor ut 
genom bifogat dokument. På så sätt skulle den intervjuade svara på frågorna direkt i 
dokumentet. Svårigheterna var att inga följdfrågor kunde ställas direkt. När 
telefonkonversation genomfördes, uppkom brister i materialet som antecknades från 
konversationen. Det var svårt att hinna med att anteckna allt som berättades.  

4.2.1 Förberedelser 

4.2.1.1 Intervjustrategi 
Förberedelsen inför intervjuerna med disciplinerna i projektet ”Hus 15” utfördes via 
en förbestämd metod. Varav en strategi formulerades först för att på bästa sätt skapa 
en egenuppfattning om syftet och målet med intervjun. Vidare planerades resurser 
inför och under intervjun, men även metod fastställdes utifrån platsmöte alternativt 
mailkontakt. Målet med intervjun låg till grund för formuleringen av frågor. Frågorna 
användes som riktlinjer under intervjuerna. Under intervjun var det tänkt att personen 
skulle tala fritt. 

Detta generar en klarare uppfattning om varför intervjun ska genomföras och vad 
målet med intervjun är. I strategin framgår det även vilka resurser som krävs under 
och inför intervjun samt hur metoden för intervjun kommer ser ut. Utifrån strategin 
framställs en frågeställning som är underlag för intervjun. Frågorna ställdes inte direkt 
utan intervjun i sig framhävde svaren på frågorna. Var inte frågeställningar kompletta 
mot slutet av intervjun, lästes frågorna upp för att få ut mer information. 
Frågeställningarna innehöll inga påståenden utan var ledande så att den intervjuade 
personen kunde svara så mycket som möjligt. 

Efter att en intervju genomförts sammanställdes den. Nya fakta och påståenden togs 
tillvara så att en viss revidering av frågeställningarna kunde göras. Efter varje intervju 
blev inblicken i projektet djupare och det var således naturligt att skriva om vissa 
frågeställningar och anpassa dem till nästkommande intervju. 

4.2.2 Undersökning 

Den första fasen i examensarbetet innebar faktainsamling om BIM generellt utifrån 
projekteringsfasen. Syftet var att med god förståelse tillämpa inlärda kunskaper i 
utredningen av nybyggnation av ”Hus 15” på länssjukhuset i Kalmar. 

I fas 2 var undersökningen nyckeln till informationen om disciplinernas roll och syn på 
projekteringsprocessen utifrån BIM i projektet ”Hus 15”. Därefter resulterade 
sammanställningen och analysen i att generera konkret feedback från projektet. Syftet 
med undersökningen var att WSP Kalmar ville ta fram en utarbetad granskning över 
vad som gick bra respektive mindre bra under projekteringsfasen. I enkelhet handlar 
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det om att utvärdera projekteringsfasen för att ta del av feedback som kan vara till 
användning för nästkommande projekt och samarbeten.  

4.2.3 Databehandling 

Mätresultatet resulterade i flertalet intressanta inblickar i projektet utifrån flera 
perspektiv. Varpå de olika perspektiven låg till grund för förståelse av tvister och 
oklarheter i projektet. På så sätt skapades en helhetsbild över projekteringen eftersom 
mätresultatet involverar aktörer med olika discipliner i projektet. 

4.2.3.1 Intervju 

Sammanställningen gjordes direkt efter varje intervju eftersom kunskapen och 
inblicken var som störst direkt efter själva intervjun. Antecknade nyckelord gjordes om 
till meningar som sedan blev till en löpande text. Meningarna formulerades så att ingen 
inblandad person eller företag hängdes ut. Dessutom låg sammanställningen till grund 
för vidare utveckling av resultatformulering där objektivt uttryckssätt var viktigt. För 
att på bästa sätt minimera fel i resultatet skickades sammanställningen av intervjuerna 
ut till de berörda personerna. På så sätt kunde missförstånd rättas till och oklarheter 
omformuleras. 

4.2.3.1.1 Metod vid transkribering 

Den intervjuade personen fick chansen till att prata löpande om projektet. Varpå 
nyckelord och nyckelformuleringar antecknades. För att hålla intervjun inom ämnet 
ställdes frågor. Frågorna var direkt kopplade till intervjustrategin och användes för 
riktning och styrning. Intervjun angavs inte ordagrant utan beskrev i löpande text hur 
personen synsätt på projektet har varit. En viss tolkning och anpassning av det sagda 
ordet har gjorts eftersom det inte alltid är alla inom branschen som uttrycker sig i 
fackliga termer.   
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5. Resultat 

5.1 Intervju med Göran Norregårdh, Joakim Blixte, 
WSP-Systems 

Beställaren, Landstingsfastigheter, ställde krav på obligatorisk 3D-projektering för 
samtliga discipliner. WSP-Systems i Kalmar projekterade ventilation, värme och 
sanitet. De har lång erfarenhet av att rita och projektera i 3D-CAD. I detta projekt 
användes programmet MagiCAD som är en applikation till AutoCAD. I MagiCAD 
importerades riktiga produkter med rätt parametrar (verkliga egenskaper och 
dimensioner). Utifrån detta gjordes beräkningar och analyser på bland annat tryckfall. 
Joakim Blixte från WSP-Systems var CAD-ansvarig under projekteringen. Rollen 
innebar att kontrollera disciplinerna under projekteringen så att de följde 
Landstingsfastigheters CAD-manual för de platta ritningarna i 2D, med andra ord den 
förbestämda ritningsdisciplinen.  

Det var Joakim Blixte och de övriga projektörerna i projektgruppen som på egen hand 
tog initiativet till att köra kollisionskontrollerna i Navis Works. Eftersom 
Landstingsfastigheter inte ställde krav på kollisionssökning i 3D-program, så utfördes 
samordningsmötena först via granskning av sammanförda och utskrivna 2D-ritningar. 
Detta var väldigt komplicerat då projektet gäller nybyggnationen av ett 
högteknologiskt sjukhus. Ovan undertak finns det hela 16 installationer och bärande 
system som skulle samordnas på bästa sätt. 

Under projekteringstiden tillkom flera ändringar i programmet som gav effekter i 
disciplinernas arbete. Det första gällde rörposten som också skulle få plats i undertaket 
tillsammans med de övriga installationerna. Ett rörpostsystem tar stor plats på grund 
av de radier som svängarna måste ha. En stor omorganisation av de redan inritade 
installationerna blev aktuellt. Att fortsätta kollisionsöka via 2D-ritningar skulle ta för 
lång tid, vilket gjorde att Navis Works Manage introducerades. I Navis Works 
sammanfördes alla ritningar och på så sätt utfördes kollisionssökningen i 3D-
modellen. Den andra ändringen var att en annan balktyp upphandlades. Den nya 
balktypen var 60 millimeter högre, vilket medförde ytterligare ändringar för 
installationerna i undertaket. Eftersom den nya balktypen inte var inritad i 3D-
modellen fanns det ingen koll på vad det medförde för effekter av bytet. Det blev 
ungefär 60 millimeter mindre utrymme för installationer, som var tvunget att 
omorganiseras för att få plats. Det var nu WSP-Systems började titta på möjligheterna 
att automatiskt kollisionssöka i Navis Works Manage. Vid kollisionssökning listar 
programmet de olika rör eller byggdelar som kolliderar på ett oönskat sätt. Det är då 
mycket enklare att lokalisera felen och sedan eliminera dem. Programmet är mycket 
avancerat och det tar lång tid att lära sig alla funktioner. Det är lätt att upptäcka 
kollisioner men det är svårare att upptäcka vilka kollisioner som faktiskt är relevanta. 
Anledningen till att Navis Works inte använts till en början är för att licenserna är 
väldigt dyra. 

Landstingsfastigheter ändrade även rumshöjden under projekteringen. Rumshöjden 
skulle från första början vara 2,7 meter men ökades till 3,0 meter när beslut om 
hängande sjukvårdsutrustning togs. Ännu en gång fick installationerna flyttas. Denna 
gång blev det ännu mer komplicerat då utrustningens fixturer projekterades i 2D. 
Kollisionskontroller blir då mycket svårare att göra. Mycket av den medicinska 
utrustningen upphandlades under tiden som projektet fortlöpte. Det medförde 
oklarheter hos installationsprojektörerna. 
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I projekt som dessa är det extra viktigt med egenkontroll. Tidspressen är ingen ursäkt 
från att inte kontrollera sitt arbete. När tidspressen är stor ligger det nära till hands att 
”klippa och klistra”. Exempelvis räknas ett luftflöde fram och ett don ska anpassas till 
det. Det är inte säkert att luftflödet är samma över hela våningen men det är väldigt 
lätt att klippa och klistra in samma don över hela planet utan att kontrollera luftflödet i 
alla rum. Görs egenkontrollen på ett ändamålsenligt sätt ska sådana brister upptäckas 
innan ritningen går vidare i processen. 

Landstingsfastigheter ska ha ett erkännande för att det tog initiativet till att allt skulle 
projekteras i 3D. Det är ett bra steg för att BIM ska kunna utvecklas och bli mer 
vanligt i byggbranschen. Landstingsfastigheter var dock inte tydliga med riktlinjer för 
de discipliner som inte ritade i 3D. Vissa discipliner lämnade in 2D ritningar som 
skulle samgranskas med de andra projektörernas modeller. Dessa hamnar då på 
”golvet” i modellen och det blir mycket svårt att se kollisionerna. 

WSP-Systems syn på BIM och framtiden är att CAD-programmen behöver utveckla 
intelligensen och integrera verklig uppfattning. Exempelvis när en 100 meters kanal 
ritas finns inga skarvar med och det är svårt att mängda fästelementen. I framtiden har 
troligtvis beräkningar blivit mer avancerade så att ljudreduktioner och 
transmissionsberäkningar kan genomföras.  

5.2 Intervju med Thomas Lorentzon, Landstings- 
fastigheter 

Landstingsfastigheter ställde krav på 3D-projektering. De ansåg att det skulle bli lättare 
att följa upp projektet och stämma av mot tidplanen. Men främst valdes 3D-
projektering för att projektörerna lättare skulle kunna samgranska sina ritningar. Om 
arbetet för projektörerna skulle bli smidigare så skulle notan bli mindre, var 
resonemanget. Landstingsfastigheter hade ingen nytta av att projekteringen skedde i 
3D eftersom deras CAD-samordningssystem bara hanterar platta 2D-ritningar. Deras 
system bygger på 2D ritningar som görs ”smarta”. Rumsnummer med areor, 
rumstyper med mera, läggs in i system på ritningarna. Ritningar kan sedan ingå i olika 
system, till exempel städscheman och datum när brandsläckare och annan 
säkerhetsutrustning behöver kontrolleras. Byggentreprenören fick således endast 2D 
ritningar att följa och hade inte tillgång till projektörernas sammanställda 3D-modell. 
Detta var en svaghet eftersom 3D-modellen skulle kunna ha hjälp byggentreprenören i 
vissa fall.  

Att CAD-manualen följdes var viktigt och det var WSP:s Joakim Blixte som fick 
uppdraget att kontrollera inlämnade ritningar. Det fanns dock inga direkta direktiv, 
från Landstingsfastigheters sida, hur detta skulle skötas, utan det var projektgruppen 
som skulle komma överens om detta.  

Landstingsfastigheter använde sig av en plattform som kallas för ”Pärmen.se”. Det är 
en slags portal som projektörer och entreprenörer kan gå in och kolla på ritningar men 
även se meddelanden och olika ändringar som kommer ut under projektets gång. De 
ritningar som efterhand blev klara och följde CAD-manualen lades upp och på så sätt 
kunde Landstingsfastigheter med enkelhet se hur disciplinerna låg till tidsmässigt. 

Projektet brottades med vissa problem och mycket svåra ställningstaganden. 
Projektgruppen var geografiskt utspridd vilket gjorde att det blev färre projektmöten. 
Vissa möten hölls över internetlänk och dessa är svårare att genomföra.  

Även den snabba tekniska utveckling som sjukvårdsutrustning har ställde till med stora 
problem för hela projektet. Sjukvårdsutrustning blir snabbt omodern och måste därför 
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väljas med omsorg. ”Hus 15” började projekteras år 2007 och hade en viss utrustning 
valts då hade den varit omodern när huset var färdigställt. Beslutet om hängande 
sjukvårdsutrustning togs sent och medförde att installationerna i taket påverkades. Det 
förekom även olika nivå i kunskap hos de olika projektörerna. Alla discipliner 
levererade inte sina 3D-handlingar som de skulle, vilket såklart ställde till med problem 
för CAD-samordningen. 

Trots dessa problem gick byggskedet bra, mycket tack vare att byggentreprenören 
hade erfarenheter i sjukhusprojekt sedan tidigare. Tidplanen hölls och genom 
projektpoolen ”pärmen.se” var det lätt att se hur projektet låg till tidsmässigt.   

5.3 Intervju med Mats Borg, Landstingsfastigheter 
Mats Borg från Landstingsfastigheter var byggchef för produktionen av ”Hus 15”. 
Under produktionen har det uppkommit mycket fel i de ritningarna som tagits fram. 
3D-ritningarna som skapades under projekteringen användes inte under produktionen. 
Alla ritningar som fördes vidare till produktionen var i 2D-format. Byggentreprenören 
Skanska och övriga entreprenörer hade således inte tillgång till 3D-modellen. Eftersom 
tidplanen var begränsad, hamnade många discipliner i projekteringen efter. Detta 
orsakade förseningar av de ritningar som skulle lämnas in. Kollisionssökningen blev 
följaktligen svårare att genomföra. 

Landstingsfastigheter följer lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta innebär att 
de inte kan bestämma fabrikat för exempelvis balkar och pelare i 
förfrågningsunderlaget. LOU tillämpades både för upphandlingen av konsulter samt 
entreprenörer. LOU i detta fall innebar att Landstingsfastigheter valde det ekonomisk 
mest fördelaktiga anbudet som var viktat mot företagens tidigare erfarenheter och 
projektorganisation. Upphandlingen bedrivs som ett poängsystem efter ”mjuka” 
parametrar. På så sätt sker inte upphandlingen enbart efter det billigaste alternativet.  

Rörposten upphandlades sent på grund av LOU. Projekteringen av rörposten 
hamnade dock efter tidsmässigt och var en anledning till det krångliga 
kollisionssökningsarbetet.   

LOU var även anledningen till att det blev en ändring på måtten som inskränkte på 
installationerna i undertaken. När byggentreprenören upphandlades var Skanska det 
mest fördelaktiga alternativet. Skanskas balkändring bidrog till att anbudspriset kunde 
reduceras. 

Trots mycket fel i handlingarna lyckades Skanska hålla tidplanen för produktionen. 
Landstingsfastigheters kvalitetskrav uppfylldes, och de är följaktligen nöjda med 
projektets slutresultat.  

Kollisionerna upptäcktes sent i projekteringen och många av dem borde ha upptäckts 
tidigare. Men även vissa discipliner hade brustit i egenkontrollen och hade kollisioner 
med det de själva hade ritat. Samgranskningen hade brister eftersom det var mycket fel 
på de ritningar som användes under produktionen. Om 3D-projekteringen skulle 
jämföras med normal 2D-projektering så var det ungefär lika mycket fel. Avsikten med 
3D-projekteringen var just att försöka få ner kollisionerna. 

5.4 Intervju med Sven Odlingsson, Skanska 
Skanska har varit byggentreprenör för projektet, där Sven Odlingsson har haft rollen 
som projektchef. Entreprenadformen för projektet har varit delad entreprenad, där 
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projekteringen ska resultera i färdiga handlingar och produktionen startar därefter. 
Entreprenaden upphandlades genom lagen om offentlig upphandling (LOU), detta 
medför att ritningarna och handlingarna från förfrågningsunderlaget inte får vara 
konkurrenshämmande. Exempelvis om ett fabrikat anges måste det kunna ersättas av 
en likvärdig leverantör. Givna mått kan anges men då är det viktigt att i projekteringen 
se över vilka byggtoleranser som är tillåtna. 

Upphandlingsformen (delad entreprenad) har dock inte varit optimal för denna typ av 
entreprenad. Eftersom projekteringen sker innan produktionen blir handlingarna låsta. 
Denna procedur har inte fungerat fullt ut och har blivit bristande för bland annat 
sjukhusutrustningen. Eftersom projekteringen var klar 2008 var det svårt att veta 
vilken teknik som skulle ingå i byggnaden 2011. Teknik och tankegångar kan fort 
förändras i och med den snabba utvecklingen. Därför hade det möjligen varit 
fördelaktigare att projektet ingick i en annan entreprenadform, som tillexempel 
totalentreprenad eller partnering.  

Väl ute på bygget var handlingarna sämre än vanligt. Det verkade som om 
projektörerna i stora drag inte ”tittat på varandras handlingar”. Samordning verkar 
generellt ha fungerat dåligt då det funnit mycket kollisioner som lätt och enkelt kunnat 
upptäckas och åtgärdas via ett kollisionssökningsprogram. Vissa discipliner hade 
många kollisioner med sina egna handlingar, där har troligen egenkontrollen brustit. 
Sådant borde lätt kunnat åtgärdas med dagens teknik.  

Förseningar av handlingar har även förekommit som har bidragit till att tidplanen 
förskjutits något.  Handlingarna har ibland varit så bristande att nya lösningar delvis 
har tagits fram på plats eftersom uppreviderade handlingar inte alltid funnits framme i 
tid. Undertakshöjder har bland annat justerats, installationsdragningar har ändrats, med 
mera. Landstingsfastigheter har varit med och beslutat vilka ändringar som varit 
tvungna att ändras på plats.  

Sven Odlingsson anser att projektörerna hade behövt projektera mer efter givna 
byggtoleranser. Vid projekteringen finns det behov av att vara medveten om skillnaden 
mellan ritningarna och den färdiga byggnaden. Därför är det viktigt att ta hänsyn till 
toleranser eftersom att mått på ritningen inte alltid stämmer exakt i verkligheten. 

5.5 Intervju med Håkan Ahlqvist, ”SUS-projektet” 
I projektet nybyggnationen av universitetssjukhuset i Skåne (SUS) har beställaren, 
Regionservice Skåne, anlitat en extern CAD-samordnare för projekteringen. 
Regionservice saknade kunskapen men ville ändå vara delaktiga och ha insyn över 
samordningen. Därför upphandlades en oberoende CAD-samordnaren för projektet. 
CAD-samordnaren uppgift var bland annat att kalla till samgranskningsmöten med 
konsultgruppen inför leveransen av bygghandlingar.  

Håkan Ahlqvist, projekteringsledare på ”SUS-projektet”, hänvisade till Regionservice 
Skånes dokumenthantering. Regionservice har en bestämd policy för 
dokumenthantering vid projektering, byggande och förvaltning. Målet är att uppnå ett 
obrutet informationsflöde genom hela byggprocessen. Där samtliga berörda aktörer 
tillsammans medverkar i projektet. I ”SUS-projektet” har drift- och underhållspersonal 
varit aktiva under hela projekteringen och byggskedet. Därför har ”SUS-projektet” 
följt en förbestämd ritningshantering för att skapa en enhetlig informationsstruktur. 
Policyn utgår från att vara ett styrmedel för att uppnå grundstandarden för 
fastighetsbeståndet i Region Skåne. Men används även för att säkerställa att lagar, 
förordningar, myndigheters föreskrifter och svensk standard används.  
(http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=181467) 
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Än idag är inte BIM-processen fullt utvecklad i den skala som verkligen önskas för 
byggbranschen. Det finns brister i processen som behövs förbättras och utvecklas. 
Framförallt gäller det deltagandet och utbildningen till de som ska förvalta och driva 
den färdiga byggnaden. I ”SUS-projektet” har vikten av att involvera hela processens 
aktörer i ett tidigt skede starkt betonats. Representanter från drift och underhåll har 
under hela projekteringen och byggskedet deltagit aktivt. Tillsammans med övriga 
aktörer och representanter från brukarna har en ”Mock-up” byggts upp för 
infektionsrummen. ”Mock up” är en fullskalig modell över en konstruktion eller 
anordning. Syftet med modellen var att via demonstration visa rummet 
verklighetsanpassat. I ”Mock-up” rummet har provmontage genomförts av samtliga 
installationer. Orsaken till att infektionsrummen skapades i en ”Mock-up” var 
installationstätheten. Brukarna kunde i rummet bestämma rätt sjukhusutrustning. 
Regionservice Skåne har haft ett generellt och flexibelt sätt att bygga, eftersom att det 
inte är fördelaktigt att låsa sig i en för tidig lösning. Det ska finnas plats för alternativa 
lösningar om eventuella problem och ändringar dyker upp. 

Regionservice har sedan tidigare tillsammans med andra fastighetsbolag utformat en 
CAD-kravspecifikation (cadkravspec.se). Genom att samla in synpunkter och idéer 
från flera fastighetsbolag, har en gemensam specifikation utformats. Syftet är att skapa 
en oavbruten informationshantering från projekteringen och byggskedet till 
förvaltningen. Tanken är att spara in på kostnaderna samt arbetsbelastningen för 
beställare och projektörer. I CAD-kravspecifikationen ställs allmänna krav som 
fungerar som riktlinjer för att uppnå ett lyckat projekt. Bland annat gäller:  

 Enhetligt filformat för att underlätta kommunikationen och minimera 
informationsglapp. 

 I projekteringen och byggskedet skapa och tillämpa en objektmodell (3D-
modell) för att tidigt kunna genomföra mängdning och kollisionskontroller.  

 Enhetlig namngivning av filer och layouter för att underlätta hanteringen av 
information. 

Kravspecifikationen består av flera bilagor gällande viktiga moment och delar i 
projektet. En av dessa berör CAD-samordningsmötena där en enhetlig dagordning 
utformats som kan användas i alla deras byggprojekt.  
(http://www.cadkravspec.se/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=54) 
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6. Analys 

6.1 Inledning 
Efter att intervjuerna är gjorda går det enkelt konstatera att BIM inte har använts till 
sin fulla potential i detta projekt. Det finns dock med vissa saker som är själva 
inkörsporten till BIM. Att sjukhuset projekterades i 3D och att en kollisionssökning 
har gjorts är framsteg för att i framtiden få med sig alla de fördelar som BIM medför. 
Det går också konstatera att projektet har haltat sig fram och haft svåra och krångliga 
ändringsarbeten under projekteringsfasen. Dessa ändringar är till exempel en balktyp 
vars höjd var högre än den projekterade. Just balktypen verkar vara ett ganska känsligt 
ämne då de olika parterna har helt olika uppfattning om vad problemet är. En annan 
ändring är till exempel ny toppmodern sjukvårdsutrustning som hängs i taket, vilket 
påverkade installationerna mycket.  
Det fanns även andra problem som projektet drogs med. Kollisionssökningen gjordes 
genom att göra om 3D ritningarna till pappersritningar och försöka hitta kollisionerna 
på dem. Förfarandet ledde till en svår och komplicerad process som både var tid- och 
resurskrävande. Landstingsfastigheters sätt att ta emot och förvalta ritningar är inte 
kompatibelt med 3D projekterade ritningar. Byggentreprenörerna hade således ingen 
tillgång till 3D materialet.  

6.2 Samordningsproblemen 
I inledningsfasen beskrivs hur de olika rollerna varit något oklara och att 
samordningen har varit svår att genomföra. De intervjuades åsikter verkar stämma in 
bra med detta påstående. Rollerna har dock funnits där men de har kanske inte riktigt 
delats ut på ett fördelaktigt sätt. WSP-Systems Joakim Blixte var CAD-samordnare, 
vilket innebar att han tog emot ritningar från de olika projektörerna och 
sammanställde dem enligt Landstingsfastigheters CAD-manual. Joakim fick dock ett 
större ansvar än vad det var planerat eftersom vissa discipliners ritningar inte lämnades 
in i 3D. Ändringsarbetena ledde senare fram till avancerade och mycket tidskrävande 
kollisionssökningar. Det var på grund av detta som Navis Works blev en del av 
projektet. Istället för att granska ritningarna i pappersformat gick det istället att ”åka 
runt” i 3D-modellen och leta efter kollisionerna. Till en början gjordes inte 
kollisionssökningarna av programmet utan det var de olika projektörerna som gick 
igenom 3D-modellen för hand. Det fanns även andra orsaker till att det var mycket 
kollisioner. Vissa discipliner låg efter i projekteringen och samordningen blev på så sätt 
svårare att hantera. Rörposten är ett bra exempel på en installation som försvårade 
samgranskningen och skapade många kollisioner. Dels upphandlades den sent men 
den blev även försenad under projekteringen.  

6.3 Upphandlingen 

6.3.1 LOU 

Vissa ändringar går att försvara eftersom LOU präglar detta projektet ganska hårt. 
LOU tvingar Landstingsfastigheter att välja de mest ekonomiskt fördelaktiga 
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entreprenören/fabrikatet. Upphandlingsprocessen tar lång tid och är komplicerad. Det 
går inte att i förfrågningsunderlaget föreskriva ett visst fabrikat utan de handlas upp av 
entreprenörerna först efter att ett anbud är färdigställt. Dessutom är det svårt att 
handla upp teknisk utrustning till sjukhuset tidigt i projektet då de snabbt blir 
omoderna.  

6.3.2 Entreprenadformen 

Entreprenadformen är delad entreprenad, vilket innebär att projekteringen är gjord 
innan entreprenörerna handlas upp. Handlingarna blir låsta redan innan produktionen 
startar. Det blir då en dyr och komplicerad process att få igenom ändringar eftersom 
projektörerna kan ha börjat på andra projekt. Handlingarna är även mindre flexibla 
eftersom alla installationer redan finns inritade. Vid en ändring som påverkar en 
enskild installation kommer i slutändan att påverka ett antal fler installationer.  

Fördelen med delad entreprenad är att beställaren får bra översikt över projektet. 
Beställaren upphandlar själv alla entreprenörer och underentreprenörer och kan på så 
sätt få en bra överblick över projektet. Utförandet ställer dock stora krav på 
beställaren. Ofta är det byggentreprenörer som får uppdraget att har 
samordningsansvaret. Men in ett så stort och komplext projekt som ”Hus 15” behövs 
flera typer av samordnare under byggtiden. Byggentreprenören Skanska samordnade 
underentreprenörerna på byggsidan medan Bravida samordnade 
installationsentreprenörerna.  

6.4 Jämförelsen/referensprojektet 
Det finns liknande projekt som nyligen genomförts ute i Sverige. Ett av dem är 
Universitetssjukhuset i Skåne (SUS-projektet). Projekt ”Hus 15” och ”SUS-projektet” 
kan därför jämföras eftersom likheter finns i: 

 Nybyggnation av sjukhus. 
 3D-projektering. 
 Kollisionskontroll i Navis Works. 
 Tekniskt avancerade installationer och sjukhusutrustning.  

De skillnader som finns mellan projekten är: 

 Entreprenadform. 
 Användningen och betydelsen av BIM. 
 Rollen CAD-samordnare. 
 Samordningsmöten. 
 Beställarens intresse och behov av BIM. 
 Programplattformar. 

Entreprenadformen för ”SUS-projektet” har varit generalentreprenad. Där har 
beställaren, Regionservice Skåne, upphandlat en extern CAD-samordnare med namnet 
Gunilla Qvarnström. Gunilla Qvarnströms tilldelades ansvar för samordningen och 
kollisionskontroller av disciplinernas arbete. Tack vare Regionservice Skånes initiativ 
fick de själva bättre inblick i projektet och i de problem som uppstod under 
samordningen. 
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I projektet ”Hus 15” har inte Landstingsfastigheter haft någon CAD-samordnare, utan 
projekteringsgruppen har tagit eget initiativ där Joakim Blixte från WSP-Systems tog 
på sig roll som CAD-samordnare.  

6.4.1 Tillämpningen av BIM 

I ”SUS-projektet” har BIM tillämpats full ut, genom hela byggprocessen. Beställaren, 
Regionservice Skåne, har haft intresse för att utveckla förvaltningsprocessen och 
involvera BIM. Hela processen i projektet har haft användning av BIM, alltså även i 
förvaltningen. I ”Hus 15” har däremot enbart en 3D-modell projekterats. Modellen 
har därefter inte förvaltats vidare utan användes enbart för att underlätta 
projektörernas arbete.  

6.4.2 Plattformarna 

I projektet ”Hus 15” har det inte funnits några krav från Landstingsfastigheters sida på 
vilka programversioner (plattformar) som skulle användas under projekteringen. I 
”SUS-projektet” har Regionservice Skåne ställt krav på en gemensam programversion. 
Samtliga discipliner var tvungna att projektera i AutoDesk. På så sätt underlättades 
sammanföringen av ritningarna och informationsglapp minimerades.  

6.4.3 3D till pappersformat 

Under projekteringen av projektet ”Hus 15” förekom det discipliner som delvis eller 
inte alls projekterade i 3D. Det blev inga konsekvenser för dessa aktörer, utan bara 
problem för samgranskningen för projektet. När kollisionssökning skedde i 3D-
programmet Navis Works hamnade 2D objekten på marken. Därför kunde inte en 
kollisionskontroll genomföras fullt ut, utan enbart 3D objekten genomsöktes. 
Inredningsdetaljer, fixturer och delar från el projekterades i 2D och fick därför 
kollisionsökas genom att kontrollera elevationsnivåerna. 

För att Landstingsfastigheter skulle kunna använda ritningarna var det tvunget att de 
generades som 2D ritningar. Det var dessa ritningar som entreprenörerna senare fick 
ta del av. Entreprenörerna fick därför aldrig möjligheten att ta del av 3D-modellen. 
Detta var inte heller syftet med 3D-projekteringen utan Landstingsfastigheter ansåg att 
3D-ritningarna skulle underlätta projekteringen. Det har alltså inte från början funnits 
behov av 3D-modellen för Landstingsfastigheter, inte ens i förvaltningsskedet.  

6.4.4 Hanteringen av handlingar 

Landstingsfastigheters system för att hantera ritningar är i 2D-format. Alla handlingar 
som tagit fram via 3D-projekteringen görs om till platta ritningar och förs in i 
Landstingsfastigheters CAD-system. Systemet används till bland annat städscheman 
och datum för kontroller för säkerhetsutrustning. 3D-handlingarna stannade hos 
projektörerna och följde därför inte vidare till produktionen. Under projekteringens 
gång sammanställdes 3D-handlingarna till platta ritningar som lämnades in i 
projektsystemet ”pärmen.se”. Med hjälp av systemet kan beställaren se vilka 
handlingar som lämnas in och när de blir färdiga. Beställaren kan informera via system 
om ändringar och tillägg. 
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Regionservice Skåne är anslutet till nätverket ”cadkravspec.se”, där flera 
fastighetsägare, tillsammans representerar en gemensam kravspecifikation för CAD 
och andra digitala handlingar. Medlemskapet bidrar till en utarbetad arbetsmetod för 
informationshanteringen i ett projekt. Målet är att göra informationen användbar 
genom hela byggprocessen, från tidiga idéer till förvaltningen och driften av 
byggnaden. Eftersom informationshanteringen är 3D anpassad finns det användning 
av 3D-projekteringen i drift och underhåll av byggnaden. I Landstingsfastigheters 
rutiner finns det däremot ingen användning av 3D-modeller för informationshantering 
i förvaltningen.  

6.4.5 Samordningen 

Hus 15: Digitala möten, vilket gör det svårt att verkligen få fram det man vill. Det går 
att ”gömma sig” för kameran. Och det är lättare att komma undan utan att behöva bli 
konfronterad om vad man ligger efter med. Ibland tekniska problem. Discipliner som 
var utspridda över hela södra sverige. Färre möten där man träffades digitalt för att 
spara pengar. Samordningsmöten skedde ibland med kollisionssökning på telefon 
samtidigt som kollisioner markerades på ritningar och i 3d-modeller. 

SUS frågor till Gunilla som svara på detta.  

I ”SUS-projektet” har Regionservice Skåne gått ett steg längre. De har nämligen byggt 
en fullskalig modell över ett rum, en så kallad ”Mock-up”. På så sätt har Regionservice 
Skåne haft kontroll över installationsutrymmena och integrerat disciplinernas arbete 
från 3D-modellen till en ”Mock-up”. Representanter från brukarna har besökt rummet 
för att lättare kunna bestämma sjukhusutrustning.     

6.4.6 Rollen CAD-samordnare 

I ”SUS-projektet” har beställaren, Regionservice Skåne, upphandlat en extern CAD-
samordnare med namnet Gunilla Qvarnström. Gunilla Qvarnströms tilldelades ansvar 
för samordningen och kollisionskontroller av disciplinernas arbete. Tack vare 
Regionservice Skånes initiativ fick de själva en bättre inblick i projektet och de 
problem som uppstod under samordningen. I projektet ”Hus 15” har inte 
Landstingsfastigheter haft någon CAD-samordnare, utan projekteringsgruppen har 
tagit eget initiativ, där Joakim Blixte från WSP-Systems tog på sig roll som CAD-
samordnare. Hans arbete var från början att sammanställa inkomna ritningar till 
Landstingsfastigheters egen CAD-manual. Men ändringsarbeten och fel på inlämnade 
handlingar krävde att någon tog på sig ansvaret för att kollisionssöka. Joakim och 
några andra medarbetare på WSP-Systems började använda programmet ”Navis 
Works” för att försöka upptäcka de kollisioner som uppkom på grund av 
ändringsarbetena. 

Det är tydliga skillnader i rollen CAD-samordnare mellan ”SUS-projektet” och 
projektet ”Hus 15”. Men i projektet ”Hus 15” tog, som sagt, WSP-Systems själva på 
sig ansvaret att samordna och kollisionssöka disciplinernas arbete. På så sätt arbetade 
en intern medarbetare med CAD-samordningen medan de andra arbetskollegorna 
projekterade VVS.  
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7. Diskussion 
Projektet har tvister om vilken part som ska stå för vissa kostnader för de problem 
som beskrivs i rapporten. Författarna har inga kunskaper om hur detta ska lösas 
juridiskt och kommer således inte beblanda sig i dessa frågor. Rapportens syfte från 
början var att se vilka problem som fanns, hitta en lösning eller förslag på hur dessa 
problem kan minimeras och till nästa gång tillämpa dem när ett liknande projekt 
genomförs. 

7.1 Fas 1 

7.1.1 Detta är framtiden 

I framtiden kommer det bli allt vanligare med att utföra simuleringar i modellen. På så 
sätt kan verklighetsanpassade situationer utföras och utvärderas. Det kan gälla till 
exempel brandsimulering där det går att anpassa utrymningsvägarna efter antalet 
personer. I en brandsimulering finns det möjligheter att bestämma vart det ska brinna 
och välja personegenskaper som till exempel pensionärer, barn och synskadade. Nästa 
steg är att i förvaltningen använda simuleringar för anpassningar av exempelvis 
konserter och fyrverkerier. Det finns även andra användningsområden i 
förvaltningsskedet med hjälp av 3D-modellen. Information kan hämtas vid 
renoveringar, försäljning och all annan information som härstammar från när 
byggnaden projekterades och byggdes. När till exempel en renovering ska genomföras 
kan, ur modellen, information hämtas gällande bärande konstruktion och 
installationer. Detta kan till exempel vara till stor nytta när en vägg ska rivas. På så sätt 
går det att i förväg ta reda på vad det finns för installationer som måste beaktas.  

7.1.1.1 Entreprenörernas framtid 
I framtiden tror författarna att det är möjligt för byggarbetarna att ta del av BIM ute på 
byggarbetsplatsen. Ur iPad liknande produkter kommer det vara möjligt att kunna 
illustrera modellen i 3D. På så sätt ökar överblicksförmågan och det kommer troligtvis 
vara möjligt att utifrån modellen även hämta arbetsbeskrivningar och arbetsmetoder. 
Detta kommer i sin tur effektivisera arbetet samt spara både tid och pengar. Men för 
att detta ska bli verkligt måste viljan finnas både hos byggarbetarna men också 
arbetsledarna samt cheferna. De stora entreprenörerna kommer troligtvis dra det 
längsta strået och vara först med att verkligen involvera BIM i verksamheten. Detta 
gäller även samtliga discipliner i byggbranschen som generellt sett har en stor andel av 
marknaden. De som har störst resurser har bäst möjlighet att ta steget ut i BIM-
världen. Troligtvis kommer de större företagen att etableras på BIM-marknaden 
genom egen utveckling, utbildning och erfarenhet inom området. Vad detta kommer 
ge för konsekvenser för branschen är svårt att veta. Men troligtvis finns det risk att de 
mer utvecklade företagen tar mer BIM relaterade jobb. Därför måste de mindre 
företagen acceptera utvecklingen och försöka integrera BIM i sin verksamhet. Alla 
måste vara på samma nivå.  

I projektet ”Hus 15” projekterade inte alla discipliner i 3D. Beställaren, 
Landstingsfastigheter, ställde krav under projekteringen men trots det fanns det några 
handlingar som var ”platta”. Anledningen till att dessa företag inte involverade 3D var 
troligtvis bristande erfarenhet och kunskap. Eftersom utvecklingen går i rasande fart, 
finns det behov hos de oerfarna företagen att ta steget ut och lära sig BIM-processen 
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och dess fördelar annars kan det ganska snart bli omöjligt för dem att konkurrera med 
de större entreprenörerna. 

7.1.2 Byggherrens roll 

Byggherren har en viktig roll för utvecklingen av BIM inom byggbranschen. Detta 
beror på att de har makten att besluta om projekten ska drivas via BIM eller på ett 
traditionellt sätt. Därför är det viktigt att byggherren tar initiativet och involverar BIM 
i byggprojekten. De måste se möjligheterna i BIM och vad det ger för fördelar för 
projekten men även i verksamheten som helhet. I ett kort perspektiv är det inte säkert 
att det lönar sig. Men i ett långvarigt perspektiv där förvaltningen av en byggnad är 
största kostnaden finns det mycket pengar att spara. Därför är det viktigt att betona 
potentialerna i att förvaltningen har användning av BIM. Det är inte bara 
projekteringen och byggskedet där fördelarna med BIM märks. Utan även i 
förvaltningsskedet finns möjligheter att hämta. Men framförallt i komplicerade projekt 
som sjukhus borde behovet verkligen finnas. 

7.1.2.1 Våga ta steget! 
Många artiklar från undersökningen pekar på att det är viktigt att steg för steg 
introducera BIM i verksamheten. För att uppnå en fulländad BIM-verksamhet krävs 
det att en grunderfarenhet skapas för att senare bygga på med mer kunskaper. I 
projektet ”Hus 15” har BIM använts till viss del eftersom en 3D-modell tagits fram. 
Men eftersom syftet enbart var att underlätta kollisionskontrollerna har inte BIM 
tillämpats fullt ut. Det är ändå ett steg åt rätt riktning. Förhoppningsvis kommer 
Landstingsfastigheter introducera BIM i fler byggprojekt, trots de problem som 
förföljt detta projekt. Men i slutändan handlar det om att besluta om det finns ett 
behov av BIM i verksamheten.  

7.1.3 Förändringar i processen 

Utifrån ”Hus 15” projektet går det dra slutsatsen att vissa entreprenadformer blir 
mindre lämpliga ju mer som BIM introduceras i projekteringen. Projekteringen i 
allmänhet börjar bli så komplex och så exakt att om något glöms bort under resans 
gång blir mycket svårt och dyrt att försöka få med det i handlingarna. Det är därför 
viktigt att se över hela processen för hur upphandling och för hur rollerna och de olika 
parterna fungerar. Allt måste vara med från början, alla parternas och disciplinernas 
åsikter, arbetssätt och erfarenheter behövs numera tidigt i projektet. Om 
upphandlingar blir sena måste detta stå med i förfrågningsunderlaget eller tas upp på 
möten så att alla parter förstår hur beställarens verksamhet går till. Beställaren måste 
också vara på tårna och försöka ta fram prognoser för hur tekniska produkter kommer 
utvecklas i framtiden och på så sätt kunna förmedla detta till resten av projektgruppen.  

7.1.3.1 Konsekvenserna för projekteringsprocessen 
Det är också viktigt att betona hur projekteringen förändras när BIM alltmer 
introduceras som projekteringsmetod. En projektering idag innefattar inte bara planer, 
sektioner och fasader utan det är så mycket mer. Så som byggnaden ser ut när den är 
färdig, allt det finns med i 3D-handlingarna eftersom att BIM handlar om att ingen 
information får gå förlorad. Det innebär att, till exempel armering, reglar, isolering, 
gips, balkar, ventilation och el, allt ritas upp i minsta detalj, för att minska problemen 
när byggnaden sedan ska byggas. 
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Detta betyder mindre ÄTA-arbeten (ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten), vilket 
ofta är dyra och tidskrävande. Detta medför dock att det idag finns mindre 
improvisation vid byggplatserna. Är det en kollision eller en infästning som är fel 
innebär det ofta att en tjänst måste hyras eller köpas för att åtgärda saken. Det innebär 
tidsförluster och stora kostnader. Vikten av att handlingarna är rätt från början kan 
inte nog betonas. Det är dock viktigt att ha i åtanke att för en lyckad produktion måste 
projekteringen ta mycket tid, eftersom att den numera är mycket mer avancerad än vad 
den är vid traditionell projektering.  

7.1.3.2 Konsekvenserna för parterna 
Visionen är att byggtiden ska minska, vilket den har gjort. Men den extra 
projekteringstiden äter upp den tid som produktionen har minskat. Men skillnaderna 
kommer troligen i framtiden att öka, produktionen blir mer effektiv och erfarenheten 
bland projektörerna kommer att öka, vilket kommer minska tidsåtgången för båda 
parter. 

I ett perspektiv som ligger nära i tiden ser det ut som att tidsåtgången för 
projekteringen kommer att öka och tiden för produktionen minska. Vilka är det då 
som kommer dra mest nytta utav utvecklingen av BIM? Logiskt sett borde 
projektörerna få mer intäkter samtidigt som byggentreprenörernas minskar. De riktigt 
stora byggentreprenörerna kommer säkert vilja få hela entreprenaden 
(totalentreprenad) och alltid ha det som mål eftersom det innebär att de projekterar 
själva. Totalentreprenaden är inte bara fördelaktig rent vinstmässigt utan den innebär 
att, som beskrevs innan, alla parametrar, information och åsikter, lättare kan tas med 
genom hela projektet. 

Nyckeln till framgång, ligger i att följa upp och utvärdera projekten för att nästa gång 
göra ett bättre jobb.  

7.2 Fas 2 

7.2.1 Inledning 
Tanken bakom 3D-modellen var att Landstingsfastigheter ville underlätta 
projektörernas arbete i projektet. Men processen i projekteringsskedet fick oväntat 
utfall. Det uppstod flera detaljer i projekteringsskedet som inte fungerade. De 
discipliner som berörts i undersökningen har alla påpekat mer eller mindre att 
processen inte har fortlöpt felfritt. Detta resulterade i förseningar i projekteringsskedet 
och enligt Landstingsfastigheter och Skanska blev handlingar sämre utförda än vanligt. 
Frågan är vad som egentligen orsakade detta? Troligtvis beror det på flera incidenter 
som på liten, men också stor nivå har påverkat processen.  

Jämförs projekten ”Hus 15” med ”SUS-projektet” utifrån ”BIM the WSP:s way” finns 
tydliga skillnader. ”SUS-projektet” har kommit så pass långt att projektet har uppnått 
BIMThree, där hela byggprocessen integrerar och använder BIM. Projektet ”Hus 15” 
kan beskrivas som en blandning av BIMOne och BIMTwo. Fler än en disciplin har 
3D-projekterat, men det finns undantag för vissa teknikområden. Kontroll och 
samordning har skett under projekteringsskedet. Dock har beställaren, 
Landstingsfastigheter, haft en mindre insyn i 3D-modellen än vad BIMTwo 
förespråkar. 
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7.2.2 CAD-samordningen 

Den avgörande faktorn som författarna tror har påverkat projekteringen är 
samordningen. I projektet har Joakim Blixte ansvarat för CAD-samordningen för att 
matcha de inlämnade handlingarna mot Landstingsfastigheters CAD-manual. Detta 
har dock fungerat väl. Men det är istället kollisionskontrollerna som inte fungerat på 
ett fördelaktigt sätt. Dels för att det inte delades ut ett direkt ansvar om vem som 
skulle stå för detta inom projektgruppen. Dels för att i början av projekteringen 
skedde samgranskningen på pappersformat. Vissa ändringar uppstod och tvingade 
projektörerna att försöka kollisionsöka på annat sätt. Informellt tog Joakim Blixte på 
sig ansvaret för att göra kollisionssökningarna i Navis Works. Detta gjordes antagligen 
lite försent i tidplanen och alla de kollisioner som programmet hittade hann inte 
åtgärdas i tid. Det var även första gången som WSP-Systems använde programmet och 
det tar alltid tid att lära sig nya program. 

7.2.2.1 Rollen CAD-samordnare 
Ansvaret av CAD-samordningen och kollisionskontrollerna skulle med fördel 
förflyttats till beställaren, Landstingsfastigheter. I ”SUS-projektet” hade i detta fall 
beställaren, Regionservice Skåne, upphandlat en extern specialist som enbart jobbade 
med CAD-samordningen och kollisionskontrollerna. Om Landstingsfastigheter hade 
agerat på samma sätt, skulle det ha kunnat underlätta mycket för projekteringsskedet. 
De tydligaste möjligheterna är att Landstingsfastigheter får en bättre insyn i 
projekteringen och vilka problem som förföljer det. På så sätt hade troligtvis 
förståelsen ökat för att samtliga discipliner skulle 3D-projektera. Detta var ett krav 
från Landstingsfastigheters sida, men inga konsekvenser vidtogs för dem som inte 
projekterade i 3D. Orsaken till att vissa inte valde 3D-projektering har redan utretts, 
där den troliga orsaken låg i okunskap och avsaknad i erfarenhet. Följderna blev som 
författarna har uppfattat, en komplicerad kollisionskontroll. Troligtvis hade detta 
eliminerats eftersom det är mycket enklare att genomföra en kollisionskontroll när 
samtliga discipliners arbete är i 3D. Därför borde beställaren, Landstingsfastigheter, 
varit tydligare med betoningen av att alla discipliner var tvungna att skapa 3D-
ritningar. Genom insyn i samordningen och 3D-projekteringen skulle 
Landstingsfastigheter fått möjligheten att vara med i beslutsfattningen om ändringar 
som påverkade projektet både ekonomiskt och tidsmässigt. De ändringar som tillkom 
sent i projekteringsskedet hade ofta kopplingar till LOU. Landstingsfastigheter får 
exempelvis inte uppge ett fabrikat, i förfrågningsunderlaget, som ingen annan 
leverantör kan matcha. Beskriver handlingarna en typ av balk som bara tillverkas av en 
enda leverantör kan detta räknas som konkurrenshämmande. Ändringen av balktypen 
var tvungen eftersom den nya balktypen var ekonomiskt mest fördelaktig. Balken blev 
dock högre. Skanska betonade således vikten av att rita efter givna byggtoleranser så 
att ändringar i projekteringsskedet inte skapar allt för stora konsekvenser för 
installationerna. I regel förekommer alltid ändringar i projekt och byggtoleranserna 
finns just för att minimera problem vid ändringar. 
WSP-Systems hävdar att ändringen inskränkte ett visst mått på utrymmet för 
installationerna och Skanska hävdar ett annat mått. Det väsentliga i detta fall är inte att 
avgöra vem som har rätt utan att försöka få fram hur problemet kunde undvikts från 
första början. 
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7.2.3 Projektet 
En viss orsak till problematiken kan riktas till projektet i sig. Landstingsfastigheter 
bygger ungefär 11400 kvadratmeter, där ett nytt projekteringssätt tillämpas. ”Hus 15” 
är ett komplext projekt samtidigt som det är första gången som Landstingsfastigheter 
ställer krav på 3D-projektering. Landstingsfastigheter system för att arkivera ritningar 
och handlingar kan inte hantera 3D. Men ändå måste kunskapen finnas kring hur 3D-
projektering fungerar och vad som krävs av beställaren. För att Landstingsfastigheter i 
framtiden ska få ut mer av 3D-modelleringens fördelar tror författarna att det är 
viktigt med insyn och medverkan genom hela projektet. BIM kräver att relationer och 
samspel finns i projektet. Men det mest väsentliga är att tydliga roller och erfarenheter 
kring den nya tekniken finns med som ett kriterie vid avancerade projekt.  

7.2.4 Projekterings- och byggskedet 
Eftersom examensarbetet är inriktat mot projekteringsskedet har inte resurser lagts på 
att undersöka hur skedet mellan projekteringen och byggproduktionen fungerat. Men 
det står klart att Skanska tillhandahållit 2D-ritningar anpassade efter 
Landstingsfastigheters CAD-manual. Skanska har alltså inte haft någon insikt eller 
tillgång till 3D-modellen. Hade nu en annan entreprenadform valts så kanske 
samarbetet och distribution av 3D-modellen nått alla parter. Fördelarna med detta 
hade varit många då Skanska har mycket erfarenheter av tidigare sjukhusprojekt. En 
dialog mellan projektör och entreprenör hade varit fördelaktig då den skulle kunna löst 
många problem innan produktionen startade.  

Byggproduktionen i sig har fungerat bra, där Landstingsfastigheter är nöjda med den 
färdiga byggnaden samtidigt som tidplanen hölls. Resultatet från intervjun med 
Landstingsfastigheter berättade dock att handlingarna till projektet ”Hus 15” lika gärna 
kunnat uppföras som tvådimensionella. Landstingsfastigheter är följaktligen inte helt 
nöjda med projekteringen och dess resultat. WSP-Systems är i sin tur inte nöjda med 
vilka ändringar som tillkommit och att det saknats full förståelse för hur en 3D-
projektering går till. Slutligen så är Skanska inte nöjda eftersom de anser att 
handlingarna varit bristande i många avseenden. 

7.2.5 Ändringar och tillägg 
Undersökningen genomfördes på ett så objektivt sätt som möjligt. Författarna anser 
att det inte är en enskild disciplin som direkt står i skuld för helheten. Utan allt handlar 
om små incidenter som tillsammans har skapat problem i projekteringen. Nedan listan 
ändringar och tillägg som varit återkommande i undersökningen:  

 Rörposten som sent kom in i projektet. När rörposten väl skulle projekteras 
med i 3D-modellen blev det tvunget att omorganisera de redan projekterade 
installationerna. Hade upphandlingen av rörposten skett tidigare, i takt med de 
resterande installationerna, hade detta problem försvunnit. Orsaken till 
förseningen av rörposten har inte undersökts djupare. Men troligtvis handlar 
det om att processen vid upphandlingen har tagit lång tid samtidigt som 
handlingarna blivit försenade. 

 Fixturer är en stor detalj som ska bära den hängande sjukvårdsutrustningen. 
Denna var en av de detaljer som enbart ritades i 2D och på så sätt orsakade 
tydliga problem vid kollisionskontrollerna då dessa i datorn ”låg på golvet” i 
modellen. Detta kopplas ihop med det problem som beskrevs innan, att inte 
alla discipliner ritade i 3D. 

 Balkändring har varit ett omdiskuterat ämne. I undersökningen har olika bud 
sagts. Det har varit svårt att ta reda på vems historia som är sann. Troligtvis 
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handlar det egentligen om ett mindre omfattande problem som har förstorats 
upp på grund av andra tidigare ändringar. Eftersom Landstingsfastigheter är 
tvungna till att följa LOU (lagen om offentligupphandling) kan inte 
handlingarna vara konkurrenshämnade. Därför kan Skanska, som i detta fall, 
räkna på en annan balktyp för att hålla ner byggkostnaden. Eftersom detta 
påträffades i skedet mellan projekteringen och byggproduktionen skapades 
problem för projektörerna. Varpå nya lösningar av installationerna var 
tvungna att projekteras tillsammans med den nya balktypen.      

7.2.6 Kollisionskontrollerna 
Kollisionskontrollerna har, som sagt, i början av projekteringen utfärdats genom 
samplottade 2D-ritningar. I takt med att fler och fler ändringar och tillägg uppstod, tog 
WSP-Systems initiativ till att utföra kollisionskontrollerna i 3D-plattformen Navis 
Works. Programmet gav en betydligt lättare översikt och kontroll. Detta initiativ anser 
författarna har varit viktigt för projekteringen. Tidsmässigt sparades tid då sökningen 
av kollisioner förenklades. Men som sagt fungerade inte processen perfekt eftersom 
det förekom discipliner som enbart projekterade i 2D. Samtidigt som kollisionerna var 
många på grund av omfattande ändringsarbeten samt undermålig egenkontroll. 

I ”SUS-projektet” har beställaren, Regionservice Skåne, uppfört en så kallad ”Mock-
up” över ett infektionsrum. Rummet är uppfört fullskaligt, där alla installationer och 
utrustning har placerats. På så sätt har en verklig kollisionskontroll genomförts av 
rummet. 

7.2.7 CAD-kravspecifikation 
I ”SUS-projektet” har beställaren, Regionservice Skåne, en väl utarbetad CAD-
kravspecifikation som klarar 3D-modellering. Ett liknande system hade varit 
fördelaktigt i projektet ”Hus 15”. Därför tycker författarna att Landstingsfastigheter 
ska ansluta sig till den gemensamma CAD-kravspecifikation som är utarbetad av flera 
fastighetsägare varav Regionservice Skåne finns med. Denna CAD-kravspecifikation 
har använts i liknande projekt som ”Hus 15” på grund av att flertalet av 
fastighetsägarna är landsting. Fördelarna är många, men de viktigaste som författarna 
vill framföra angår: 
 

 En specifikation som är anpassad åt 3D-modellering. 
 Stor ”kunskapsbank” eftersom medlemmarna i CAD-kravspecifikationen 

består till huvudsak av landsting. 
 Anpassat system som tar tillvara på informationen genom hela byggprocessen, 

även till förvaltningen. Användningsmöjligheterna är stora, då bland annat 
byggentreprenören kan ta del av 3D-modellen. 

 Enhetligt filformat i hela processen, på så sätt underlättas kommunikationen 
mellan disciplinerna. Detta underlättar flödet vid samordningen samt 
kollisionskontrollerna blir effektivare.  
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7.2.8 Insynsmöjligheter 
Figurerna är tänkt att visa överskådligt hur insynsmöjligheten förändras beroende på 
vart CAD-samordnaren är placerad i projektet. Vid en extern CAD-samordnare (figur 
11) illustrerar en tydlig kommunikation mellan Regionservice Skåne och CAD-
samordnaren.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 11, Illustration över en extern CAD-samordnares roll i projekteringsskedet   

Figur 12 är en förenklad modell över CAD-samordnarens roll i projektet ”Hus 15”. 
Modellen visar hur informationskedjan mellan Landstingsfastigheter och CAD-
samordnaren är betydligt krångligare. Konsekvensen blir sämre insyn i samordningen 
och kollisionskontrollerna, det är precis detta som har skett under projekteringen av 
”Hus 15”.  

 

 

 

 

 

 
Figur 12, Illustration över CAD-samordnares roll i projekteringen av ”Hus 15” 
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8. Slutsatser 
Här har författarna sammanfattat arbetets resultat och dess konsekvenser, och utifrån 
analysen och diskussionen gjort egna tolkningar. Slutsatsen är direkt kopplad till 
projektet ”Hus 15” (fas 2), därför kommer inte fas 1 att behandlas. Syftet är att 
författarna vill framföra viktiga rubriker som har haft en betydelsefull roll i 
projekteringsskedet av ”Hus 15”.   

8.1 Bristande insyn 
Bästa alternativet för projekteringsskedet av ”Hus 15” hade varit en utomstående 
CAD-samordnare som på uppdrag jobbade åt Landstingsfastigheter. Det skulle med 
fördel vara en kunnig person med goda erfarenheter och referenser till liknande 
projekt, precis som i ”SUS-projektet”. Fördelarna är många jämfört med det 
förfarande som använts i ”Hus 15”. 

 Landstingsfastigheter hade troligtvis fått ökad insyn i kollisionssökningen. 
 Oberoende kontrollant av handlingarna. 
 Problem och brister i handlingarna hade snabbare uppdagats. 

I det jämförande ”SUS-projektet” har insynsmöjligheten varit betydligt större eftersom 
CAD-samordnaren haft en bättre placering i projektorganisationen.  

8.2 Otydliga roller 
Alla roller har funnits för att få en lyckad projektering. De har dock inte varit riktigt 
anpassade till en projektering där 3D används. Landstingsfastigheter behöver, som 
rubriken ovan beskriver, någon utomstående som kan granska alla handlingar och sätta 
press på de discipliner som inte projekterar i 3D. Kravet var att alla handlingar skulle 
projekteras i 3D och då måste detta skötas. Det merarbete som uppkommer på grund 
av detta borde inte en enskild person behöva ta på sig.  

8.3 Otydliga krav 
Under projekteringsskedet av ”Hus 15” har det förekommit discipliner som 
projekterat i 2D. Samordningsprocessen har försvårats och detta har medfört en 
komplex projektering. Därför skulle beställaren, Landstingsfastigheter, ställt tydliga 
direktiv och styrt upp detta bättre. Genom att 2D användes i en viss utsträckning, 
försvårades arbetet för de discipliner som 3D-projekterade. Landstingsfastigheter hade 
tydligen ställt krav på 3D-projektering eftersom det skulle underlätta disciplinernas 
arbete. Men som sagt blev inte utfallet som förväntat.  

8.4 CAD-kravspecifikation 
Författarna anser att det skulle varit fördelaktigt om Landstingsfastigheter innan 
projektet startades anslutit sig till den gemensamma CAD-kravspecifikation, 
”cadkravspec.se”. Denna CAD-kravspecifikation har använts i liknande projekt som 
”Hus 15” eftersom flertalet av fastighetsägarna som använder specifikationen är 
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landsting. Självklart skulle detta innebära stora omorganisationer av 
Landstingsfastigheters CAD-system. Men faktum är att deras system börjar bli 
föråldrat. Det är således dags för en uppgradering så att nya projekt i framtiden kan 
förvaltas vidare på bästa sätt. Genom ”cadkravspec.se” finns denna möjlighet som, 
som sagt, redan tillämpats av ett flertal landsting.  

8.5 Kollisionen mellan entreprenadform och LOU  
Författarna har diskuterat hur entreprenadformen, delad entreprenad, inte har varit 
optimal för detta projekt. LOU är en krävande process som försvårar upphandlingen. 
En annan entreprenadform som är mer flexibel är något som bör ses över eftersom 
upphandling av sjukvårdsutrustning allra troligast kommer ske sent i projekteringen. 
Författarna är inte väl insatta i ämnet och anser därför att Landstingsfastigheter måste 
ha detta i åtanke när nya projekt av den större magnituden ska börja projekteras.  

Konstaterat är ändå att rörposten och de omtvistade balkarna har båda påverkats av 
den process som LOU innebär. Hur parterna ska förhålla sig till detta vill inte 
författarna kommentera eftersom kunskapen inom ämnet saknas. 

8.6 Egenkontroll 
Något som Göran Norregårdh på WSP-Systems ville trycka på var att egenkontrollen 
för det arbete som en person själv gjort är extremt viktig. Att en disciplins handling 
kolliderar med sig själv tycker författarna är speciellt dåligt. En förutsättning för att en 
samgranskning ska kunna ske så enkelt som möjligt är att först och främst få sina egna 
handlingar så korrekta som möjligt. Samgranskningen bör i första hand användas till 
att upptäcka kollisioner mellan de olika disciplinernas installationer. Inte upptäcka 
kollisioner som varje disciplin själva ska ha ansvar för.  

Även här skulle en CAD-samordnare kunnat gå in och tryckt på vikten av korrekta 
handlingar från varje enskild disciplin. Landstingsfastigheter hade snabbt fått reda på 
vilka discipliner som behöver rycka upp sig och problemen med egenkollisioner 
kanske hade löst sig. 

8.7 Ett steg närmre BIM 
I projektet ”Hus 15” har inte BIM tillämpats fullt ut, utan Landstingsfastigheter har 
tagit initiativ till 3D-projektering. Detta är ett steg i rätt riktning. Författarna tror att 
det skulle vara fördelaktigt för Landstingsfastigheters verksamhet om BIM integreras 
och används mer framöver. I takt med att fler förvaltare tar initiativet till BIM, är det 
viktigt att Landstingsfastigheter följer samma trend. Inom Landstingsfastigheter måste 
en utredning ske om det finns ett behov av BIM utifrån deras egen verksamhet. Det 
finns också behov av att ta reda på om det inom Landstingsfastigheter finns vilja och 
resurser till att integrerar denna nya process. Sjukhus är idag så avancerade att BIM är 
en förutsättning för att i framtiden få ner förvaltningskostnaderna väsentligt. 
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8.9 Blicka framåt 
Projektet ”Hus 15” var Landstingsfastigheters första 3D-projekt.  Därför är det extra 
viktigt med utvärdering för att på bästa sätt ta vara på kunskapen som byggts upp 
under processen. Landstingsfastigheter bör internt reflektera över processen och 
förehavandet och samtidigt involvera alla aktörer för att samla synpunkter och åsikter 
kring projektet. Det blir också viktigt att kunna förvalta utvärderingsresultatet för att 
verkligen kunna ha användning av det i nästkommande projekt. Rapporten skulle 
kunna ses som ett startskott på de diskussioner som bör tas upp och reflekteras över. 

8.10 Tidsaspekten 
Författarna har utifrån detta arbete insett att det finns behov av mer tid för 
projekteringen när BIM tillämpas. Detta gäller troligtvis även vid traditionell CAD-
projektering. I takt med BIM:s etablering krävs det, från beställarnas sida, medvetenhet 
till ökat tidsutrymme för projekteringen eftersom det nya förfarandet är mycket mer 
komplext än vad det någonsin varit tidigare. 

8.11 Sammanfattningsvis 
Här har författarna sammanställt de viktigaste kriterierna för en lyckad BIM-
projektering. Underlaget grundar sig på undersökningen av fas 1 och hur 
projekteringsskedet för projektet ”Hus 15” har fortlöpt. Kriterierna i sig kan medverka 
som viktiga direktiv för nästkommande projekt, anpassad för BIM och 3D-
projektering. Författarna har valt följande kriterier: 

 Tydliga roller och ansvar inom projektet.  
 Extern CAD-samordnare, som på uppdrag jobbar åt beställaren. 
 En CAD-kravspecifikation, anpassad för 3D-modellering där informationen 

är användbar genom hela byggprocessen. 
 En upphandlingsform som kan hantera ändringar mer fördelaktigt och 

samtidigt vara mer förmånlig när Lagen om offentlig upphandling tillämpas.  
 Ha i åtanke att projekteringsprocessen tar mycket mer tid när BIM integreras.  
 Egenkontrollen är viktigt för att underlätta vid kollisionssökning. 
 Om 3D-modellen ska förvaltas vidare, ska det tydligt framgå vem som äger 

modellen. 
 En förutsättning för att ett liknande projekt skall fungerar, krävs det att 

samtliga discipliner förstår och kan integrera BIM i deras verksamhet.  

Avslutningsvis är det viktigt att förstå och försöka förutspå utvecklingens framfart. 
Alla organisationer och företag behöver åta sig kunskaper eller driva utvecklingen 
själva för att kunna överleva på sikt. Utveckling och utbildning är dyrt, men att bli 
omsprungen av teknisk mer innovativa företag torde vara det största misstaget.  

Författarna vill betona att examensarbetets syfte inte har varit att rikta kritik kring 
projekteringsskedet och beställaren, Landstingsfastigheter. Mycket berör dock 
Landstingsfastigheters arbete, eftersom de besuttit en nyckelroll i projektet. 
Författarna vill istället att detta examensarbete ska ses som feedback på ”Hus 15” för 
att alla inblandade aktörer ska kunna prestera bättre vid liknande projekt.   
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