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Sammanfattning 

De stora aktörerna inom byggbranschen strävar i ökad grad efter att samla all 

information kring ett byggprojekt i så kallade byggnadsinformationsmodeller (BIM). 

BIM är ett sätt att hantera, flytta och dela information mellan olika inblandade 

aktörer genom livscykeln för ett byggprojekt. All information om ett projekt kan 

samlas i en digital modell, men det är hur BIM-modellen används som är det viktiga 

för vilken nytta den ger, inte hur databasen är uppbyggd. BIM-modellen är en virtuell 

prototyp som kan användas på flera sätt, till exempel för att visualisera ett 

byggprojekt innan det byggs. För att kunna utnyttja modellen fullt ut är det viktigt att 

den alltid är justerad med de senaste ändringarna och uppdaterad med avseende på all 

information kopplad till den. 

Ett av de stora byggföretagen som nu satsar på att använda BIM i stor skala är NCC. 

NCC motiverar sin implementering av BIM med att stora besparingar i tid och 

pengar kan göras. De har sedan 2007 infört arbetsmetodiken i projekteringsskedet 

och idag tillämpas det alltmer i produktionsfasen. Fortnox Arena och Myresjöhus 

Arena, båda i Växjö och med NCC som totalentreprenör, är två stora pilotprojekt där 

företaget använder BIM i produktionen. 

Syftet med examensarbetet är att kartlägga i vilken utsträckning BIM påverkar 

effektiviteten i byggproduktionen vid de två ovannämnda byggarbetsplatserna i 

Växjö. Kunskap kring hur arbetet med BIM utfallit kan bidra till att skapa en insikt 

runt åtgärder som krävs för att ytterligare öka effektiviteten. 

BIM kan användas till flera ändamål under byggproduktionen, med 4D integrerat kan 

tidplaner skapas utifrån simuleringar och visualisering av montageordning. Dessutom 

gör 4D det möjligt att planera logistiken på arbetsplatsen på ett betydligt mer 

utvecklat sätt än vad som tidigare varit möjligt. Med 5D integrerat och utifrån 

kostnad för material kan mängdförteckning upprättas som grund till 

kostnadsberäkningar. Förespråkare för utökat användande av BIM menar att metoden 

bidrar till en ökad kvalité i det slutliga byggobjektet, kostnadsbesparing och minskad 

tidsåtgång i produktionsfasen samt till att minska fel och kollisioner under 

uppförandet av byggnaden. Det är också den typ av resultat som framkommer i 

examensarbetet. 

Examensarbetets resultat bygger på intervjuer av olika entreprenörer vid 

byggarbetsplatserna. Under dessa framkom det att BIM används främst till 

visualisering av arbetsmoment. Intervjupersonerna upplever många fördelar med 

BIM, särskilt att tid sparas in men för att användandet ska öka krävs mer utbildning 

och erfarenhet. 
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Summary 

Large companies in the building industry are aiming at gathering all information 

about a construction using building information modeling (BIM). BIM enables 

managing, adjusting and sharing all the information within the lifecycle of the 

building projects among the partners involved in the project. Using BIM the 

information is assembled in a digital model and the way BIM is being used is most 

important for how useful it is, not how the database is constructed. A BIM-model is a 

virtual prototype that can be used in many ways, for example to visualise the building 

in advance. For utilising the model to its full extent, it is crucial that the model is 

updated with respect to geometry and information coupled to it. 

One of the large building companies now starting to use BIM in full scale is NCC. 

The reason for NCC to start using BIM is the savings, time and money particularly, it 

may lead to. The company started to implement BIM, in the design stage 2007, and 

today they apply BIM increasingly in the production phase. NCC is the general 

contractor for Fortnox Arena and Myresjöhus Arena in Växjö, both being pilot 

projects where BIM is used in the production phase.  

The purpose with the thesis is to examine how BIM influence the efficiency during 

the production phase at the two projects previously mentioned. The knowledge about 

how BIM is used at the sites can contribute to what actions need to be taken for 

increasing the efficiency.  

BIM may be used in different ways during the construction, for instance, simulations 

can be used for creating time management (referred to as 4D) and visualising the 

order for the operations. Further planning of the logistics for the work on the building 

site can be performed in a much more developed way than previously possible. Cost 

estimations from the quantities may be performed using BIM and is referred to as 

5D. Proponents of the usage of BIM argue that BIM leads to a higher quality, savings 

and reduction of time and also to decrease the amount of mistakes during the 

production stage. This is in line with the result achieved in the current study. 

The result in the thesis are based on interviews from different contractors at the 

construction sites. The interviews show that BIM is mainly used for visualisation, 

mainly of different more complex operations. The interviewees find several 

advantages with BIM, the major one being time savings. To increase the use of BIM, 

they believe that more education and experience is required.  
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Abstract 

De större företagen i Sverige använder alltmer byggnadsinformationsmodellering 

(BIM) i sina byggprojekt. Examensarbetets syfte är att kartlägga i vilken utsträckning 

BIM påverkar effektiviteten i produktionsfasen på två byggarbetsplatser, Fortnox 

Arena och Myresjöhus Arena, båda i Växjö. Rapporten belyser BIM, med dess 

möjligheter respektive svårigheter samt hur det kan användas i produktionsskedet. 

Utgångspunkten för analysen är intervjuer av olika entreprenörer som medverkade i 

något av de två nämnda byggprojekten. Intervjuerna visade att BIM tillämpas till viss 

del på arbetsplatsen och BIM anses bidra till tidsbesparing i projekten. Med hjälp av 

intervjuerna och teori har analys och diskussion förts kring hur BIM kan användas i 

produktionen i större utsträckning för att uppnå en ökad effektivitet. 

Nyckelord: BIM, byggnadsinformationsmodell, 3D, byggproduktion, tidplaner, 

ritningar, samordning 
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Förord 

Examensarbetet är den avslutande delen av Högskoleingenjörsprogrammet för 

byggteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö och skrevs under våren 2012. 

Byggnadsinformationsmodellering är något jag finner intressant och inriktning på 

produktionsfasen planerades i samråd med NCC, som jag haft möjligheten att 

samarbeta med. 

Jag vill rikta ett tack till Marcus Bergljung, min handledare på NCC, för all kunskap 

kring BIM som du har delat med dig av och det stöd du varit under arbetets gång. Jag 

vill även tacka Johan Vessby, min handledare vid Linnéuniversitetet. 

Slutligen vill jag tacka intervjupersonerna som trots ett fullt schema ställt upp med 

sina åsikter och tankar kring BIM. 
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Begreppsförklaring 

2D-CAD: tvådimensionell datorstödd ritning 

3D-CAD: tredimensionell datorstödd ritning 

4D-CAD: fyrdimensionell datorstödd ritning, 3D integrerat med tidplan 

5D-CAD: femdimensionell datorstödd ritning, 3D integrerat med tidplan och 

kostnadskalkyl  

APD-plan: arbetsplatsdispositionplan  

BIM: Building Information Modeling, Byggnadsinformationsmodellering 

BIM-modell: objektsbaserad 3D-modell med datainformation 

CAD: Computer-aided design, datorstödd ritning 

MAP: kalkylprogram som NCC använder 

Navisworks: mjukvara som stöder BIM, 3D-modeller och gör automatiska 

kollisionskontroller. 

Partneringsprojekt: projekt som bygger på samarbete mellan de olika aktörerna. 

Bygger på öppna böcker, att parterna ser varandras ekonomi i projektet. 

VDC: Virtual Design and Construction 

ÄTA: ändrings- och tillkommandearbete 
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1. Introduktion 

Nedan presenteras bakgrunden till examensarbetet såväl som arbetets syfte 

och mål och de avgränsningar som gjorts. Utöver detta ges också en kort 

presentation av det företag där arbetet utförts, NCC, och beskrivning av de 

arbetsplatser som examensarbetet fokuserar på och där de intervjuade 

personerna arbetar idag. 

 

1.1 Bakgrund 

Innan det datorbaserade ritandet gjordes allt för hand, men sedan 

inledningen av 1980-talet började datorskapade ritningar bli alltmer vanliga. 

Dessa ritningar var från början tvådimensionella med parametrarna X och Y 

som figur 1 illustrerar (Nordstrand 2009). De många tvådimensionella 

ritningar (2D-ritningar) med tillhörande beskrivningar som behövs för att 

beskriva ett byggobjekt var dokument som alla skulle stämma överens och 

som alla inblandade parter måste förstå. De omfattande ritningsunderlagen 

och dokumentationen som ofta uppstod försvårade kommunikationen mellan 

inblandade parter kring ändringar under projektets gång (Jongeling 2008). 

Kostnaderna för ändrings- och tillkommandearbeten (ÄTA) kan bli höga på 

grund av sådana kommunikationssvårigheter.  

Dessa kostnader motiverar införande av ett nytt arbetssätt, med bättre 

kommunikation vid ändringar under projektets gång, men också för att 

underlätta samarbetet och beslutsfattandet med hjälp av tredimensionell 

simulering. Simuleringen bidrar till en visuell bild av slutprodukten i ett 

tidigt skede som figur 2 visar på Fortnox Arena. Idag strävar många av de 

stora aktörerna inom byggbranschen efter att samla all information kring ett 

byggprojekt, med hjälp av byggnadsinformationsmodellering (BIM) 

(Granroth 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. 2D-ritning på Fortnox Arena med X och Y  

parametrar (Bodelsson-Rydberg 2012).  
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Figur 2. En 3D-modell där slutprodukten av Fortnox  

Arena visualiseras (Bodelsson-Rydberg 2012). 

 

 

BIM är ett begrepp som blir mer och mer känt inom branschen, trots att det 

fortfarande kan råda en viss förvirring kring vad det innebär. BIM är ett sätt 

att hantera och flytta information mellan de olika parterna som är inblandade 

i ett byggprojekt. Verktyget gör det möjligt att samla all information om hela 

projektets livscykel i en digital modell (NCC 2012). Inom företaget NCC 

har de arbetat med att införa BIM i projekteringsskedet sedan 2007 och nu 

implementeras det alltmer i byggproduktionsfasen (NCC 2007/09). 

 

Cirka 10 % av NCC:s produktionskostnader orsakas av byggfel och 

kostnader i samband med kontroller. Av dessa kostnader beror ca 26 % på 

projekteringsmisstag, 25 % på produktionsledning och 20 % på 

arbetsutförande. Resterande kostnader är fördelade på materialleverans, 

beställare och maskiner som inte fungerar. NCC menar att de med hjälp av 

att använda BIM i byggprojekt kan minska de tre största kostnadskällorna 

avsevärt. Detta innebär att det är väl motiverat att implementera BIM fullt ut 

i hela byggprocessen, något som också har stöd i tidigare genomförd 

forskning, se exempelvis Westerström (2009). 

1.2 Syfte & mål 

Syftet med examensarbetet är att utreda i vilken utsträckning BIM påverkar 

effektiviteten i byggproduktionen på två av NCC:s arbetsplatser i Växjö. 

Kunskap om hur BIM används kan sedan hjälpa till att få en insikt i vilka 

åtgärder som krävs för att öka effektiviteten.  

Målet är att kartlägga hur BIM används på två byggarbetsplatser i Växjö 

idag, fotbollsarenan och innebandyarenan. Kartläggningen ska ske med hjälp 

av flera intervjuer från olika aktörer på respektive arbetsplats. Särskilt fokus 

kommer att läggas på hur effektiviteten och arbetsmetoden påverkas på tre 

områden: ritningar, tidplan och samordning. 
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1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer att behandla hur BIM används av NCC i 

byggproduktionen i två byggprojekt i Växjö, fotbollsarenan Myresjöhus 

Arena och innebandyarenan Fortnox Arena. Effektiviteten av BIM vid 

projekteringsfasen har undersökts i ett flertal arbeten redan varför det här 

arbetet fokuserar på produktionsfasen. En kort överblick kommer att ges av 

hela byggprocessen för att förstå sammanhanget. Dessutom kommer 

byggproduktionsfasen presenteras mer detaljerat.  

Arbetet kommer att inriktas på två byggarbetsplatser i Växjö vilket ger en 

begränsad bild av BIM i produktionen. Resultatet av arbetet kan därför inte 

direkt generaliseras till alla byggprojekt i Sverige. 

Vid användandet av BIM kan flera olika mjukvaror och filformat tillämpas, 

sådant behandlas inte i examensarbetet.  

1.4 Introduktion av företaget NCC  

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsföretag. NCC:s marknad 

är störst i Sverige och de bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Norden 

men är också etablerade i Tyskland och Baltikum (Starnet, NCC 2012). 

”NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens 

miljöer för arbete, boende och kommunikation.” 

NCC vill, tillsammans med kunderna hitta behovsanpassade, 

kostnadseffektiva och kvalitativa lösningar som skapar ett mervärde för alla 

intressenter och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Bland NCC:s 

kunder finns stat och kommun såväl som företag och privatpersoner. 

NCC består av fyra affärsområden: 

 

 NCC Construction 

 NCC Roads 

 NCC Housing 

 NCC Property Development 

NCC Construction omfattar allt byggande, från bostäder till anläggning 

medan produktion av krossprodukter, asfalt, asfaltbeläggning samt 

vägservice ingår i NCC Roads. Inom Property development sker utveckling 

och försäljning av kommersiella fastigheter medan utveckling och 

försäljning av permanentbostäder ingår i affärsområdet Housing. 

I Växjö finns affärsområdena NCC Construction och NCC Roads. NCC 

Construction i Växjö bygger både bostäder, kommersiella lokaler, 

industrilokaler och anläggningsarbeten. Nybyggnation av fotbollsarenan, 



  
 

 
 

4 

Marie Jensen 

Myresjöhus Arena samt innebandyarean Fortnox Arena är de två största 

byggprojekten som NCC Construction har i Växjö just nu. Fallstudierna i 

examensarbetet kommer att handla om dessa två byggprojekt (NCC 2012). 

1.5 Byggprojekten 

De intervjuer som genomförts är av parter som finns på två byggprojekt i 

Växjö, Fortnox Arena och Myresjöhus Arena. Anledningen till att dessa 

projekt valts ut är att de är relativt stora och att de är pilotprojekt för den 

satsning på BIM i produktionen som NCC bedriver. I kommande stycken 

följer en kort presentation av projekten. 

1.5.1 Fortnox Arena  

Fortnox Arena, är den första arenan i världen som byggs enbart för sporten 

innebandy. Arenan byggs, ägs och drivs på uppdrag av Växjö 

innebandyarena AB som består av innebandyföreningarna Växjö Vipers och 

Vöikers (Fortnox Arena 2012). Bygget startade i maj 2011 och beräknas 

vara klart för invigning i september 2012 (Bygglo 2012). Förutom 

innebandyspel kommer arenan att användas till arrangemang som 

skolgymnastik, mässor och utbildningar (Växjö kommun 2012). NCC 

Construction är totalentreprenör och ansvarar inom företaget för 

byggentreprenaden, grundentreprenaden samt markentreprenaden. YIT 

Sverige AB är inköpt ventilationsentreprenör. Entreprenaderna kring VS, 

styr- och regler samt sprinkler ingår också i deras uppdrag (Bygglo 2012).  

Fortnox Arena är ritad av arkitektkontoret Bergfjord & Ivarson Arkitekter 

AB som numera är en del av Tengbom. Arenans exteriör består av 

tryckimpregnerade reglar där 5 % är målade vilket på figur 3 är den främre 

delen av byggnaden med loggan Fortnox Arena. Resterande del av 

byggnaden har liggande reglar med målad träfanér. Vid ett besök i maj 

konstaterades att byggnadens slutprodukt börjar anas (se figur 4) och då 

fokuserade de på arbetet inne i byggnaden. 

 

 

 

 

 

 

 

http://fortnoxarena.se/om_arenan.html
http://www.bygglo.se/Sajtlista/Projekt/8337_873042_fortnox_arena,_innebandyarena
http://www.bygglo.se/Sajtlista/Projekt/8337_873042_fortnox_arena,_innebandyarena
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Figur 3. Förfrågningshandlingarna till Fortnox Arena ritades  

av arkitektkontoret Bergfjord & Ivarson. Den främre delen  

av byggnaden består av tryckimpregnerade reglar där 5 %  

är målade, den andra delen har liggande reglar med målad  

träfanér (källa: Bergfjord & Ivarson Arkitekter AB via  

Tengbom).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Vid ett besök den 11 maj 2012 går det att ana  

Fortnox Arenas tänka slutprodukt. 

1.5.2 Myresjöhus Arena 

Myresjöhus Arena, byggs på uppdrag av fotbollsklubben Östers IF och 

kommer att bli klubbens nya hemmaarena. Byggnationen påbörjades i mars 

2011 och beräknas enligt tidplanen invigas i september 2012. Arenan är 

22 000 m
2
 stor och är ritad efter Svenska fotbollsförbundets regler för 

allsvenskt spel 2014. Den byggs med tak över publikplatserna och kommer 

att ha kapacitet för en publik på 12 000 personer, med 10 000 sittplatser och 

2000 ståplatser (Växjö kommun 2012). 
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Liksom i Fortnox Arena är det NCC Construction som är totalentreprenör 

för byggnationen och ansvarar för byggentreprenaden och 

markentreprenaden. El-entreprenör, VS-entreprenör samt 

ventilationsentreprenör är Elajo Elteknik AB (Bygglo 2012). Elajo har i sin 

tur köpt in ventilationstjänsten av NALO ventilation AB (Rolf 2012). 

Myresjöhus Arena är ritad av Arkitektbyrån design i Göteborg, arenans 

tänkta exteriör åskådliggörs i figur 5. Vid ett besök i slutet av april var 

arbetarna i full färd med att bygga, på figur 6 anas stommen och läktaren 

från en av gavlarna.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 5. Myresjöhus Arena är ritad av Arkitektbyrån design i  

Göteborg. Fotbollsarenan är tänkt att se ut som bilden visar  

(källa: Arkitektbyrån design Göteborg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
Figur 6. Vid besök på Myresjöhus Arenas byggarbetsplats  

den 27 april 2012 byggdes det för fullt, det går att se stommen  

och den blivande läktaren från ena gaveln. 

http://www.bygglo.se/Sajtlista/Projekt/8337_770690_myresjohus_arena,_arenastaden
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2. Bakgrund till byggprocessen, BIM och NCC:s strategi 

kring BIM 

I följande kapitel ges en inblick i byggprocessen och produktionsfasen 

beskrivs mer ingående. Begreppet BIM presenteras, hur det kan användas 

samt dess för- och nackdelar. En beskrivning kommer också att göras av hur 

denna metod kan tillämpas i projekterings- och produktionsfasen. Företaget 

NCC:s syn på BIM beskrivs samt hur de avser att arbeta med det rent 

generellt, men också hur de arbetar i produktionsfasen.  

2.1 Byggprocessen 

2.1.1 Byggprocessen idag 

Byggprocessen består av flera steg som kan överlappa och pågå parallellt med 

varandra. Grovt kan byggprocessen delas in i fyra skeden, program, projektering, 

produktion och förvaltning, som figur 7 visar. 

 

Figur 7. Byggprocessen består av flera olika skeden som kan överlappa och pågå 

parallellt med varandra. Program, projektering, produktion och förvaltning är en 

grov indelning av byggprocessens faser. 

 

Programskedet består av utredningsarbete, programarbete och gestaltning. 

Ritningar baserade på byggherrens krav, förutsättningar och villkor i 

projekterings- och produktionsfasen skissas upp. Vid projekteringsskedets 

start kan gestaltningen löpa vidare och under denna fas pågår även 

systemutformning och detaljutformning. Under projekteringen redovisas det 

som beslutades under programskedet i form av ritningar och beskrivningar. 

Därefter skapas ritningar och beskrivningar som uppfyller byggherrens krav. 

Det används sedan som underlag för beslut om byggande. En grov tidplan 

och budget upprättas också i denna fas. Under produktionen uppförs 

byggnationen. Processen beskrivs mer i detalj i kommande stycken. 

Förvaltningsfasen startar när bygget är färdigt och överlämnande sker till 

byggherren och byggnaden tas i drift. Förvaltningen upphör först när 

byggnaden rivs (Nordstrand 2009). 

2.1.2 Produktionsfasen 

Byggproduktionen leds vanligen av byggentreprenörer och fungerar på 

liknande sätt vid olika entreprenadformer. Nedanstående text baseras på 

totalentreprenad, eftersom det är den entreprenadform som gäller vid 
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Fortnox Arena och Myresjöhus Arena. Totalentreprenad innebär att en 

byggentreprenör har ansvar både för projekteringsfasen och för 

produktionsfasen. Byggherrens krav kring funktion och standard kan 

preciseras i ett byggnadsprogram som entreprenören i möjligaste mån ska 

följa vid upprättande av anbud. Projekteringsfasen överlappar ofta 

byggproduktionen vid totalentreprenad. Underentreprenörer anlitas för 

arbeten som väljs att inte genomföras själv. Totalentreprenören får ett 

funktionsansvar, och ska se till att byggnaden motsvarar beställarens 

funktionskrav. Detta ska senare kunna kontrolleras med exempelvis mätning 

och provning. 

Under produktionen uppförs byggnaden och för att det ska göras så bra som 

möjligt krävs särskilda verktyg för byggstyrning: planering vid byggstart 

och under byggandet, kostnadsberäkning, uppföljning och kontroll av 

byggandet samt kvalitets- och miljöstyrning. 

Produktionsplanering är viktigt för att: 

 

 Klara beställarens uppsatta tidsram 

 Uppnå en bra ekonomi och kvalitet 

 Ge en god arbetsmiljö 

 Minimera störningar 

 Användas vid resursförskaffning till bygget 

 Styra byggnationen 

Det upprättas en översiktlig produktionstidplan som kallas huvudtidplan. 

Veckotidplanerna som upprättas är mer detaljerade, och används för att i 

detalj planera aktiviteterna för 2-4 veckor framåt. Det är en rullande 

planering, vilket innebär att den överlappar planeringstillfällena. 

Tidplanerna kan exempelvis vara i form av en strukturplan som består av 

aktiviteter för byggförfarandet. Planen består av byggentreprenörens 

samtliga aktiviteter, och även underentreprenörens arbete. Aktiviteter kan 

vara markarbeten, grundläggning och stombyggnad. All typ av planering 

görs för att ge ett effektivt utnyttjande av resurser, exempelvis strävas det 

efter en så jämn sysselsättning för yrkesarbetarna som möjligt. Hur 

personalen är fördelad under byggtiden redovisas i form av ett stapeldiagram 

och kallas personalplan. 

Arbetsberedningar upprättas för komplexa arbetsmoment. I den står 

byggmetod, alla resursinsatser i detalj och förberedelser som behövs för att 

aktiviteten ska genomföras enligt planeringen. 

Vid avvikelse kan en analys göras för att kontrollera konsekvenser som 

sedan bedöms om en åtgärd är nödvändig. Avstämningar av 

produktionstidplanen görs cirka en gång i månaden medan veckotidplanerna 

kontrolleras varje vecka. 
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Kostnaderna för bygget styrs mest av byggmetoden, och metoden styr 

resterande uppbyggnad av kalkylen. För att kontrollera kostnaderna 

registreras och redovisas de verkliga kostnaderna löpande under 

produktionen på samma sätt som de budgeterade kostnaderna. Därigenom 

går det att följa byggets ekonomiska utveckling. 

För att planera arbetsplatsen upprättas en situationsplan där tillfälliga vägar, 

bodar och kranar kan placeras. Planen kallas också för placeringsritning, förr 

kallades ritningen för APD-plan = arbetsplatsdispositionsplan en benämning 

som vissa teoretiker fortfarande använder. 

För byggproduktionen måste en kvalitetsplan upprättas bestående av flera 

aktiviteter. Några av de viktigaste är hur inköpen ska göras och vilka 

byggstyrningsverktyg som kommer att användas. Ur miljösynpunkt är det 

viktigt att tänka på bland annat hur den tillfälliga fabriken påverkar miljön 

(marken, energianvändning, avgaser, buller, damm, avloppsutsläpp) men 

också källsortering och sophantering. Miljöåtgärder som bestäms finns ofta 

samlat med kvalitetsplanen, i en så kallad kvalitets- och miljöplan.  

Till produktionsfasen krävs olika yrkesroller såsom produktions- eller 

arbetschef som har övergripande ansvar, en platschef med ansvarar för 

produktionen på plats. Det kan även finnas ett flertal arbetsledare. Den tid- 

och kostnadsberäkning som togs fram för anbudet arbetas om till en 

produktionskalkyl som ligger till grund både för planering men också för 

kostnadsbudgeten till byggproduktionen. Med hjälp av samtliga planer 

försöker produktionsledningen få bygget att följa dem. Några andra typer av 

planer som upprättas är inköpsplan, leveransplaner, maskinplan och 

ritningsleveransplan. När väl byggnationen påbörjas utgår arbetarna och 

produktionsledningen från 2D-ritningar under hela arbetsprocessen.  

Det är vid planeringsmöte som de rullande veckoplanerna bestäms. Det är 

platschefen som håller i det och vanligen deltar arbetsledare, lagbasar och 

eventuellt planerare med flera. Samordningsmöten med byggentreprenören 

och underentreprenörer hålls vanligen varannan vecka för att se till att 

arbetsplatsen fungerar för dem (Nordstrand 2009). 

2.2 BIM 

2.2.1 Historik 

Utvecklingen går snabbt fram. Ritningar som tidigare skapades för hand 

blev från 1980-talet datorbaserade ritningar, Computer-aided design (CAD). 

De ritningarna var tvådimensionella med höjd eller längd och bredd, så 

kallade 2D-ritningar. Ritningarna blev sedan 3D-modeller, där byggnader 

kan ses mer i sin tänkta form. I dagens läge är CAD-tekniken mer 

tredimensionellt uppbyggd där varje byggdel innehåller mer information och 
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blir mer objektbaserad, en typ av produktmodell. De här produktmodellerna 

liknar dagens byggnadsinformationsmodell, BIM. BIM är en virtuell 

objektsbaserad modell (Nordstrand 2009). 

2.2.2 Definitioner av BIM 

Granroth (2011) anser att en BIM-modell är en virtuell modell av 

verkligheten. I modellen samlas och finns all information över byggnadens 

livscykel. Informationen kan bestå av den fysiska och logiska 

sammansättningen av objekten och byggnaden. Exempelvis byggdelar med 

informationsunderlag för olika analyser.  

 

Jongeling definierar BIM enligt följande: 

BIM är all information som genereras och förvaltas under en 

byggnads livscykel strukturerad och representerad med hjälp av (3D) 

objekt där objekt kan vara byggnadsdelar, men även mer abstrakta 

objekt såsom utrymmen (Jongeling 2008, s. 2). 

Det talas även om BIM-modeller som ett sätt att skapa och förvalta 

information. Medan BIM-verktygen som används är de IT-verktygen, till 

exempel en handdator, som kan användas för att skapa och hantera 

information. Jongeling (2008) förtydligar att BIM inte är en teknik, utan ett 

begrepp kring hur informationen skapas, lagras och används ur system- och 

kvalitetssynpunkt. 

2.2.3 NCC:s definition av BIM 

NCC anser att BIM står för: 

Building Information Modeling, BIM, syftar till att hantera information 

skapad under projektering, byggproduktion och förvaltning. Informationen 

förvaltas och förädlas under hela processen och ingen information ska gå 

förlorad. Alla parter som deltar i ett byggprojekt ska på ett eller annat sätt 

kunna utgå ifrån samma databas. Ny information ska bara behöva matas in 

en gång och sedan ska denna information finnas kvar tills huset eller bron 

står färdig och tas i drift (NCC 2012). 

2.2.4 Vad innebär BIM?  

En byggnadsinformationsmodell som skapas med BIM ska kunna stödja 

olika typ av information som finns både i 2D och i 3D. BIM definieras av 

sitt innehåll (vilka objekt den beskriver) och vilka funktioner som finns 

(vilken typ av information den stödjer). Eastman et al. (2008)  påpekar att 
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det är hur modellen används som är det viktiga, inte hur databasen är 

uppbyggd (som varierar för olika projekt). För att lättare förstå BIM och hur 

det kan användas listas nedan vad BIM bör bestå av vid användande i 

byggprocessen: 

 

 Rumslig modell i 3D 

 Objektsbaserade byggnadsdelar med information för exempelvis 

analyser och simuleringar. 

 Mätbar BIM-modell (dimensioner, mängder) 

 Samordnad BIM-modell med lättillgänglig information och ett 

arbetssätt som fungerar i hela byggprocessen.  

En ändring i BIM-modellen leder till att all information kopplad till den 

ändras. Idag finns inte programvaror som stödjer samtliga ovannämnda 

punkter vilket gör att BIM inte kan användas optimalt.  

Vidare pekar Eastman et al. (2008) på vikten att alla aktörer i ett projekt blir 

delaktiga i ett tidigt skede för att kunna dra nytta av allas kunskaper vid 

uppbyggnaden av BIM. Under de första faserna i processen, program- och 

projekteringsfasen, kan de inblandade parterna lägga till, ändra, använda och 

uppdatera information i BIM. Vidare till nästa fas använder de berörda 

parterna modellens information som alltid ska vara justerad och uppdaterad. 

Det är viktigt att alla inblandade parter har tillgång till korrekt mängd 

information under hela projektets livscykel i BIM och att de kan utbyta 

informationen sinsemellan, vilket figur 8 demonstrerar (Eastman et al. 

2008).   

Figur 8. Under ett byggprojekt är det viktigt att alla inblandade parter delar och har 

tillgång till korrekt mängd information mellan dem. 

BIM-modellen blir en virtuell prototyp som kan visualiseras och användas i 

flera olika syften. På så vis sparas tid, pengar och material. 

Något att tänka på för att kunna dela information mellan alla parter är att 

datorverktygen fungerar tillsammans, med exempelvis samma filformat. Att 
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använda BIM medför att alla steg i byggprocessen kan stämmas av med 

informationen som finns lagrad. 4D- och 5D-modellering kan kopplas till 

BIM-modellen. Med 4D kan tidplaner integreras med 3D-modellen. 

Arbetsmoment som finns inlagda i tidplanen kan visualiseras och simuleras i 

den planerade utförandeordningen. 5D-modellering gör det möjligt att skapa 

mängdförteckning utifrån 3D-modellen men även att samordna kostnader 

och kalkyler med den.  

Implementering av ny arbetsmetod kräver investering av mjukvara, 

utbildning och erfarenhet. Granroth (2011) skriver att erfarenheten bör 

samlas in stegvis och att det tar ca 2-3 projekt för att komma in i 

arbetsmetoden. Det är viktigt att byggprocessen är strukturerad för att uppnå 

kvalitet i projektering och informationsutbytet som leder till en effektivare 

process. Det krävs samarbete mellan alla discipliner, från projektgruppen 

som sätts samman till projektledaren och hyresgästen. 

2.2.5 Möjligheter respektive svårigheter med BIM 

En BIM-modell med integrerad korrekt mängd information om 

byggprojektets livscykel kan användas till flera saker vilka Granroth (2011) 

beskriver. 

 

 Visualisering 

 Tidsplanering och kontroll 

 Mängdförteckning 

 Säkrare underlag till kalkyl 

 Förbättrat samarbete 

Vidare framställs fler fördelar med BIM i en förstudie gjord av Thorell 

(2010). 

 

 Samordning/kollisionskontroll 

 Tydligare kommunikation 

 Resursplanering 

 Enklare hantering av ÄTA 

 

Vid implementering av en ny arbetsmetod finns det svårigheter som behöver 

utvecklas för att använda BIM vilka Thorell (2010) belyser. 

 

 Problem att samordna programvaror mellan aktörerna 

 Projekteringskostnaderna kan öka 

 Kostsamt vid investering av BIM-verktyg 

 Bristande kunskap, exempelvis saknas datavana på arbetsplatserna 

Eastman et al. (2008) har uppmärksammat fler problem som kan uppstå vid 

implementering av arbetsmetoden BIM. 
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 Krävs tid att lära sig att använda BIM 

 BIM gäller inte juridiskt, svårigheter kring ansvar vad gäller 

kostnaderna för informationen i olika skeden  

 Införande av BIM kräver omorganisering bland företagen 

2.2.6 BIM i projekteringsfasen 

Vid projektering med BIM är principen liknande som vid 2D-CAD 

projektering. Arbetet sker kring en modell som fungerar som grund till att ta 

fram underlag. Modellen består av 3D-objekt, som har en objektstruktur och 

innehåller delar som exempelvis längd, höjd, area och material. Det finns 

även information om vad objektet representerar, och på så sätt kan 

visualisering i 3D mer eller mindre göras automatiskt med CAD-

programmet. Utifrån 3D-modellen tas horisontella och vertikala snitt som 

med efterjusteringar blir 2D-ritningar. Ur BIM-modellen kan information tas 

fram i form av beskrivningar, materiallistor med mera. Eftersom 

informationen hämtas ur samma modell minskar risken för att fel uppstår, 

något som förbättrar kvaliteten. Verktygen som används bidrar till en 

effektivare och mer produktiv arbetsprocess. Produktiviteten ökar främst för 

att informationen läggs in en gång och kan används till flera ändamål 

(Jongeling 2008). 

Granroth (2011) påpekar vikten av informationsöverföring och förståelse 

mellan alla som är involverade i projekteringsskedet. Samtliga inblandade 

aktörer bör känna till förändringar för att undvika konsekvenser såsom 

passerade deadlines, ökade kostnader och sämre kvalitet på slutprodukten. 

Informationsuppdateringen mellan konsulterna i projekteringsskedet kan 

försvåras på grund av att det är flera discipliner som ska arbeta mot ett 

gemensamt mål.  

Projekteringstiden minskar inte automatiskt när BIM används, med tanke på 

att verktygen är mer komplicerade vilket erfordrar tid för utbildning och 

underhåll. Enligt Jongeling (2008) kan arbetsinsatsen vid byte av verktyg 

och arbetssätt ses som ansträngande av många byggarbetare. 

Vid BIM-projektering genereras en 3D-modell. Verktyg i viss mjukvara kan 

användas till att få en bra visualisering, med till exempel ljussättning och 

olika vyer. Projekteringsinformationen kopplas till visualiseringsverktygen 

och blir mer integrerade än vid traditionell 2D-CAD projektering. Eftersom 

visualiseringen är en biprodukt så minskar kostnaderna för att ta fram det. 

Från BIM förs 3D-modellen över till andra specialiserade 

visualiseringsprogram. Det kan minska tidsåtgången och bidra till snabbare 

tillgänglighet för visualiseringen. Revideras BIM-modellen i dagens läge 

måste visualiseringsarbetet till viss del göras om då programmen inte är helt 

kompatibla. 
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För samordning i 3D kan underlag tas från BIM och 3D-modellerna. Det 

finns verktyg som underlättar tillgängligheten för alla, även icke-CAD-

användare. Genom en samgranskningsmodell kan projekteringsledaren 

granska projekteringen vilket bidrar till att lättare upptäcka och åtgärda fel. 

Det finns även programvaror som gör automatiska kollisionskontroller av 

samgranskningsmodellen för att upptäcka fel (Jongeling 2008). 

Det är BIM-samordnarens uppgift att samla alla 3D-modeller i en gemensam 

modell. I modellen görs så kallade ”clash-check” (kollisionskontroller). 

Kollisionskontroller förutsätter en viss detaljeringsgrad av modellen. 

Projektets art och komplexiteten styr vilka kontroller som genomförs. Det 

finns många simuleringsprogram som kan kontrollera allt från inneklimatet 

till energiförbrukningen (Granroth 2011).  

En fördel med att använda BIM i projekteringen är att mängder kan tas från 

3D-modellen, och kan även användas vid kalkyl och analysarbete. Tiden 

som läggs på mängdavtagningen minskar i samband med detta och bidrar till 

en ökad kvalitet, något som även kan ses vid kalkyl och analyseringsarbetet. 

För att kunna använda BIM krävs att rätt information finns (Jongeling 

2008). Alla framtagna modeller kvalitetsgranskas för att uppfylla 

beställarens krav, och ett godkännande krävs för fortsatt arbete (Granroth 

2011). 

2.2.7 BIM i byggproduktionsfasen 

Informationen som skapades under byggprojektets början finns lagrad i BIM 

och kan av entreprenörerna användas på flera sätt under produktionsfasen 

(Granroth 2011). 

 

 Simuleringar 

 Visualiseringar 

 Tidsplanering och kontroll 

 Kostnadsplanering och kontroll 

 Mängdförteckning 

 Inköpsplanering 

 Logistik 

Att tillämpa BIM under produktionsfasen ger en ökad kvalité för 

produktionsplaneringen och kan spara tid och pengar, samt minska fel och 

kollisioner (Eastman et al. 2008). Granroth (2011) anser att det finns vissa 

delar i produktionsskedets början som inte kan planeras med hjälp av BIM, 

exempelvis personal-, maskin- och kvalitetsplan, vilket helt baseras på 

erfarenhet. 
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Möjligheten att kunna samla aktörernas olika modeller i en 

samgranskningsmodell och utföra automatiska kollisionskontroller bidrar till 

en ökad kvalité med minskade kostnader och tidsåtgång under byggets gång.  

En 4D-modell som är integrerad med 3D-modellen gör det möjligt att skapa 

animationer och analyser till produktionsskedet. En animation kan skapas av 

stommen och stomkompletteringen för att se montageordning. 4D-modeller 

kan tillämpas dels vid planering av produktionstidplan, som även kallas 

huvudtidplan, men också till veckotidplanerna. Fördel med 4D-modeller är 

att de kan bidra till att lättare upptäcka arbetsmoment som kan stoppa 

produktionen och kan på så sätt vara till hjälp vid arbetsberedning. För att 

kunna använda 4D-modeller krävs det att 3D-modellen är kopplad med 

exempelvis strukturplanen som markerar varje aktivitets start och sluttid. 

Med hjälp av 4D kan kontroller kring säkerheten på arbetsplatsen göras för 

att lösa möjliga problem i förväg. 

Med BIM är det lättare att få en uppfattning om arbetsmoment och 

aktiviteter som kan orsaka glapp under produktionsprocessen. Det kan 

underlätta att se momenten visuellt för att uppskatta hur en försening av 

produktionen påverkar byggnationen. 

När placeringsritningar upprättas kan en 4D-modell användas för att visa hur 

byggarbetsplatsen kommer att se ut under produktionsfasen. Där ingår även 

logistiken på arbetsplatsen, att planera hur det ska fungera på bästa sätt. 

Tiden för olika arbetsmoment kan samlas i modellen för att få en bild av 

uppskattad tid. Det finns möjlighet att göra tidplaneavstämningar för att se 

om bygget ligger i fas med planeringen. Med hjälp av detta syns aktiviteter 

som är slutförda och vilka som ännu inte är genomförda. 

Integreras 5D-modellen med BIM kan mängdförteckning, inköp och 

kostnader skapas om rätt information finns lagrad (Eastman et al. 2008). 

Styrning och kontroll av kalkylen under produktionens gång underlättas 

också med BIM (Granroth 2011). 

Det finns flera möjligheter med BIM under produktionsfasen, exempelvis 

laserskanning, maskinstyrning och GPS (Eastman et. al 2008). 

2.3 NCC:s strategi kring BIM 

2.3.1 Hur arbetar NCC med BIM? 

En arbetsgrupp för virtuellt byggande har upprättat en handlingsplan med tre 

etapper för att nå den strategi som skapats för virtuella byggmetoder:  
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NCC:s strategi är att gå mot konsekvent införande av 3D-modeller i alla 

byggprojekt där vi själva inom NCC kan påverka arbetsformerna, dvs. även 

alla totalentreprenader och alla partneringsprojekt (NCC 2007/09). 
  

Etapp 1 påbörjades hösten 2007. Krav ställdes på användning av 3D-

modeller och 3D-visualiseringar för NCC:s egna flerfamiljshus och kontor i 

storstadsregionerna. Projekt- och projekteringsledare utbildades också. Ett år 

senare startade etapp 2, där 3D-modellering ska gälla för alla regioner. 

Koppling till tekniska plattformar och kalkylprogrammet MAP påbörjades. 

Kravspecifikationer sattes upp för 3D-projektering av mark- och 

anläggningsprojekt. Även utbildning för kalkylatorer och 

produktionspersonal. Etapp 3 inleddes i början av 2009, kravet för 3D-

modellering ökade för samtliga projekt. BIM och 3D-projektering till mark- 

och anläggningsprojekt skulle också börja användas. 

 

Arbetsgruppen fokuserade på tre områden: 

 Att beställa och hantera 3D-projektering   

- tillvägagångssätt 

- hantering av 3D-CAD-manualen. 

 

 Samordning i 3D   

- samarbete kring 3D-samgranskningsmodell  

- undersökning av 3D-modell  

- kollisionskontroller mellan olika aktörer och system genom 

Navisworks. 

 

 Kalkyl med 3D  

- materialförteckning med hjälp av 3D-modellen 

- koppla modellen till MAP 

- göra byggnadsobjekten mer specifika.  

 

En förutsättning för 3D-projektering är att det förtydligas vid upphandling 

av konsulter. Det är viktigt att alla är överens om vilket syfte och 

användningsområde 3D-modellerna ska fylla. I den framtagna 3D-CAD 

manualen framgår de projekteringskrav som gäller för konsulter. I den står 

det hur 3D-modeller och 2D-ritningar ska levereras för att kunna användas i 

BIM-modellen. Genom att styra leveransen kan tid sparas vid ändringar, 

som utförs på en ritning. Manualen beskriver bland annat 3D-verktygen som 

konsulterna använder, krav på filformat och indelning av 3D-modellerna. 

För att minska kostnaderna anser NCC att 3D-projekteringen ska användas 

som underlag för 3D-visualisering. Oftast går det att använda de 3D-

modeller som arkitekterna upprättar och med visualiseringsprogram kan 

modellerna förbättras ytterligare (NCC 2007/09).  
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Det är modellsamordnarens uppgift att skapa samgranskningsmodellen, som 

säkerhetsställer rätt kvalitet i hantering av 3D/BIM i projektets alla skeden, 

från projektering till förvaltning. Modellsamordnaren ska fungera som en 

expert och resurs för metodiska och tekniska frågor kring virtuellt byggande. 

Att hålla i möten, exempelvis CAD- och samordningsmöten samt 

produktions- och beställarmöten, ingår också i yrkesrollens arbetsuppgifter 

(Westerström 2009). 

2.3.2 Virtuellt byggande 

NCC har anammat samma definition för virtuellt byggande som professorn 

Martin Fischer CIFE vid Stanford University som lyder: 

”Processen att med hjälp av BIM simulera, förutsäga och analysera 

slutprodukten.” (Martin Fischer CIFE vid Stanford University)  

Det är alltså när den digitala modellen för en byggnad används vid 

byggprocessen som NCC talar om virtuellt byggande, som på engelska heter 

Virtual Design and Construction (VDC). Alla delar som ingår i 

byggprocessen från projektering till inköp kan visualiseras, integreras och 

automatiseras med hjälp av en virtuell byggprocess. Virtuellt byggande kan 

också fungera som hjälp i alla delar av entreprenörens genomförande såsom 

arbetsprocesser, arbetsorganisation, tidsplanering, kostnadskalkyler, 

produktionsplanering samt riskhantering (NCC 2012). 

Det virtuella byggandet är indelat i tre faser: 

 

1. 3D-projektering 

 Visualisering 

 Samordning 

 Samarbete 
 

2. Integrering 

 Spårbarhet 

 Mängdberäkning och analys 
 

3. Automatisering 

 Maskinstyrning 

 Tillverkningsritningar 

Grunden för allt virtuellt byggande är 3D-projektering och samordning. För 

att kunna gå vidare till de andra faserna måste den första vara genomförd. 

Tanken är att alla aktörers modeller som är inblandade i ett projekt samlas i 

en gemensam 3D-modell, en så kallad samgranskningsmodell. Med 

samgranskningsmodellen kan kollisionskontroller ske automatiskt, 

exempelvis med mjukvaran Navisworks, som NCC arbetar med. På så sätt 

kan kollisioner åtgärdas innan byggnationen startar, vilket dels bidrar till en 
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ökad effektivitet, men också ökar kvaliteten och kontrollen för 

produktionsskedet. 3D-modellerna och kollisionsrapporter sprids genom 3D-

viewers som ökar tillgängligheten för informationen till alla berörda parter i 

projektet (NCC 2007/09). 

NCC erbjuder flera olika utbildningar till sina anställda kring 3D och 

virtuellt byggande. Det finns grundkurser i exempelvis mängdtagning, inköp 

och produktion samt APD-planering i 3D (Starnet, NCC 2012). 

2.3.3 BIM i NCC:s produktion 

2D-ritningarna genereras ur 3D-modellerna med hjälp av vertikala och 

horisontella snitt. Snitten behöver endast kompletteras en del efter det. 

Viktigt att tänka på är att alla 2D-ritningar ska bildas från samma original 

för att minska risken för fel mellan ritningarna. Sker några ändringar i 3D-

modellen, sker även de ändringarna automatiskt i 2D-ritningarna, vilket ökar 

kvaliteten och effektiviteten. 

I 3D-modellen kan simulering av tid upprättas på valda aktiviteter, vilket gör 

tidplanen mer visuell och bidrar till en tydligare målbild under produktionen. 

Modellen kan bidra till att lättare göra avstämningar och kan med hjälp av 

simuleringar med arbetsordning underlätta planeringsarbetet, och därmed 

minska produktionsstopp. 

Bygghandlingar i 3D och positionering med GPS är hjälpmedel som kan 

effektivisera maskinförarens arbete, både vad gäller noggrannhet, snabbhet 

och tidsåtgången. Laserskanning kan utföras i 3D och fungera som underlag 

för ombyggnationer. Vid armeringsarbete, för att säkerhetsställa att allt får 

plats, kan 3D också tillämpas speciellt vid stora mängder. 

APD-planen som numera upprättas i 3D kan förändras i fas med 

produktionsskedet. Den nya typen av BIM-baserad APD-plan underlättar 

arbetet med hur ytor används på arbetsplatsen och kan ge en säkrare 

arbetsmiljö för arbetarna. Vid arbeten där kunder, grannar eller media 

påverkas kan planen visas i förväg för att visualisera hur arbetsplatsen 

kommer att användas under produktionsskedet (NCC 2009). 

Samgranskningsmodellen är också till nytta i produktionsfasen, exempelvis 

kan den användas för att få en bild av hur ett arbetsmoment ska utföras och 

fungera som diskussionsunderlag vid möten (NCC 2012). Med hjälp av 3D-

modellen kan animationer och bildserier skapas för komplicerade 

arbetsmoment. Enligt NCC kan sådana bilder och animeringar bidra till att 

ge en mer pedagogisk förklaring (Starnet NCC 2012). 
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2.3.4 Tablet PC 

Vid de två byggprojekten i Växjö finns tillgång till handdator, så kallad 

Tablet PC, vilken fungerar som ett hjälpmedel för att exempelvis visa 

samgranskningsmodellen ute på byggarbetsplatsen som figur 9 illustrerar 

(Bergljung 2012).  

 

 

       

Figur 9. Tablet PC, ett hjälpmedel som kan används på arbetsplatsen  

för att exempelvis se samgranskningsmodellen (NCC 2011). 
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3. Intervjuer 

I detta kapitel presenteras val av metod, motivering till urvalet, validitet och 

reliabilitet samt kritik till vald metod. En genomgång av hur undersökningen 

har utformats kommer också att delges. Yrkesrollerna som valts för 

intervjuer kring BIM i produktionen presenteras för att underlätta läsning 

av resultat från intervjuerna.  

3.1 Kvalitativ metod 

3.1.1 Intervjuer 

För att undersöka arbetsplatsernas användning av BIM i Växjö har intervjuer 

valts som metod. Fördelen med att använda den kvalitativa metoden är att 

svaren kan bli mer djupgående, den intervjuade kan utveckla sina svar och 

resonemang tills intervjuaren anser området tillräckligt undersökt. 

Val av muntlig metod grundar sig i att kunna skapa en god kontakt för att 

utföra intervjun mer som ett samtal och därmed förklara och förtydliga 

frågorna i den mån det krävs. Intervjuerna är till viss del strukturerade med i 

förväg formulerade frågor som tas med vid intervjun, dels för att fungera 

som stöd men också för att stämma av att samtliga frågor besvarats. 

En personlig intervju har valts eftersom examensarbetets resultat baseras på 

intervjuerna. Vilket motiverar angelägenheten till fullt utvecklade personliga 

åsikter. Något som kan försvåras om intervjuer sker via telefon- eller mejl.  

Utgångspunkten för intervjuerna blir den intervjuades uppfattning kring vad 

BIM är vilket kan göra att svaren blir svåra att jämföra med varandra. 

Intervjufrågorna är uppdelade med cirka hälften öppna och hälften slutna 

frågor. Motivet till att det är både öppna och slutna frågor beror på ett 

önskemål om en så tydlig och rättvis bild som möjligt. De slutna frågorna är 

lättolkade och är lättare att jämföra, medan de öppna ger den intervjuade 

möjlighet till utförligare och mer nyanserade svar. Det sistnämnda kan göra 

svaren svårtolkade och svåra att jämföra (Andersson 2001). 

3.1.2 Urval 

Urvalet begränsas av att intervjupersonerna måste arbeta med BIM i 

Växjöområdet och avgränsas till två kategorier, arbetsledare och ventilations 

konsult. Skälet att jag ville undersöka arbetsledarens upplevelser kring BIM 

grundar sig i att arbetsledaren har en viktig roll i hur arbetet på 

byggarbetsplatsen bedrivs. Det resterande urvalet styrs av informationen 

som uppkommer vid intervju med arbetsledaren. Valet föll på 

ventilationsentreprenören då de haft mest problem med kollisioner vid ena 
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arbetsplatsen. Således intervjuas även den disciplinen vid andra 

arbetsplatsen också. 

3.1.3 Validitet och reliabilitet 

Fallstudien belyser människors uppfattning och resonemang på 

arbetsplatserna Fortnox Arena och Myresjöhus Arena. Validiteten blir låg 

för studien eftersom uppfattningar kan ändras beroende på situation. 

Undersökningen begränsar dock giltigheten för samtliga arbetsplatser i 

Sverige och kan därför inte bli representativ. Med det sagt kan kontoret i 

Växjö arbeta vidare med examensarbetets resultat vid sitt utvecklande av 

BIM. 

 

Reliabiliteten är hög för de arbetsplatserna som examensarbetet kartlägger, 

eftersom intervjuerna grundar sig på människors uppfattning och 

resonemang och ses som tillförlitligt. Representativiteten för reliabiliteten är 

samma som för validiteten och kan bli till nytta för Växjökontorets fortsatta 

utvecklingsarbete. 

3.1.4 Kritik till vald metod 

Tidsbegränsningen för detta examensarbete gör det svårt att sätta sig in i 

BIM på djupet, bland annat genom att studera BIM grundligt i 

projekteringsskedet, som till stor del styr produktionsskedet.  

 

Vid sammanställning av intervjuerna kan viktig information falla bort, 

eftersom det sker en tolkning av det sagda ordet, som kan misstolkas och ha 

olika innebörder för personer inom skilda yrkesområden. Störning vid 

intervjuerna kan också leda till att viktig information inte kommer fram till 

mottagaren. 

 

En viss kritik kan riktas till mig som författare då examensarbetet skrivs på 

uppdrag av NCC vilket kan leda till en svårighet att hålla sig objektiv kring 

begreppet BIM. Jag har i den mån det går hållit mig objektiv. 

3.2 Intervjuer av ett urval personer 

Fortnox Arena och Myresjöhus Arena är två av NCC:s pilotprojekt för BIM 

under produktionsfasen i Växjö. Arbetsledare på NCC kontaktades för 

intervjuer efter att intervjufrågor formulerats (se bilaga 1). Vid den första 

intervjun på Fortnox Arena framkom information som var till hjälp vid val 

av en underentreprenör som har kommit i kontakt med BIM. I detta fall blev 

det ventilationsentreprenören, som sedan kontaktades på båda 

arbetsplatserna. Intervjufrågor har formulerats (se bilaga 2) men har mest 

fungerat som stöd vid intervjuerna.  
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Yrkesrollerna som presenteras nedan är arbetsledare för byggentreprenören 

NCC och ledande montör på YIT och NALO ventilation AB som har hand 

om ventilationsarbetet. 

Arbetsledarens uppgifter består övergripande i att leda och planera 

aktiviteterna under veckorna för respektive arbetslag. Vid större 

byggarbetsplatser kan flera arbetsledare förekomma, på Fortnox Arena är de 

exempelvis två arbetsledare från byggavdelningen. Personen som intervjuats 

är mer på kontoret och ansvarar för inköp och kalkyl. På Myresjöhus Arena 

finns fyra arbetsledare. Arbetsledarna ansvarar för att leda och planera 

veckorna för sitt arbetslag och sköter allt från tidsplanering till inköp inom 

respektive arbetslag.  

Ledande montör arbetar på byggarbetsplatsen med ventilationen och sköter 

planering, lägger upp och utför sitt arbete samt leder övriga montörer på 

arbetsplatsen. De ledande montörerna har även hand om inköp av material. I 

de följande kapitlen ges referat av de genomförda intervjuerna. 

3.2.1 Intervju av byggentreprenören på Fortnox Arena 

Intervju av arbetsledare på NCC 

Bygget vid innebandyarenan är det första som arbetsledaren medverkar vid 

där BIM tillämpas. Intervjupersonen har gått en kurs om mängdning och fått 

genomgångar av Marcus Bergljung (teknisk specialist för virtuellt 

byggande), om hur BIM kan användas, exempelvis hur man kan mäta i 

modellen. Kännedom fanns att BIM skulle tillämpas vid detta projekt från 

början. Begreppet BIM förklaras som ett sätt att sammanställa information i 

en 3D-modell. Den ska innehålla information om alla projektets delar. 

I tidigare arbeten användes huvudsakligen 2D-ritningar och 3D-modellerna 

för att studera projektet. För att få en tydligare bild skissades de saker upp 

som inte kunde ses enbart utifrån ritningar och 3D-modellen. Vid sådana 

arbeten blev det mer spring vid frågor och funderingar från arbetarna och om 

de inte kunde lösa frågor genom att se hur det såg ut på plats fick de titta i 

handlingarna på kontoret. Alternativt togs diskussioner på plats och utifrån 

dem kom de fram till lösningar som fungerade. 

På samordningsmöten vid tidigare projekt fick de föra diskussioner på 

kontoret och i bästa fall fanns arkitektritningar tillgängliga. Fortsatta 

oklarheter ledde till att de gick de ut på bygget för att få en tydligare bild av 

situationen och lösa den. Idag används den egna bärbara datorn och en 

projektor vid samordningsmötena. Anledning till att arbetsledaren inte 

använder tablet PC:n är främst för att väskan den ligger i försvårar ett 

optimalt utnyttjande av kontakterna.  
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Nu sparas tid på mötet eftersom de kan se samgranskningsmodellen via 

projektorn och få en orientering av bygget på kontoret vilket figur 10 

exemplifierar. Med den får samtliga en klarare bild och det är lättare att 

komma fram till lösningar som passar varje entreprenör. Intervjupersonen 

upplever att modellen bidrar till att underlätta samarbete och minska 

missförstånd. Sprinklerentreprenören har haft svårigheter att utföra sitt 

arbete, med modellen kunde problemen lösas lättare under mötena. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Vid samordningsmötena på kontoret används samgransknings-

modellen som hjälpmedel för att orientera sig i den tänkta byggnaden  

och komma fram till lösningar. 

 

De använde sig av 3D-modellen i samband med stomarbetena eftersom det 

är komplext, och med hjälp av den kunde de se vilken ordningsföljd som 

passar bäst innan de påbörjar arbetet. ”Kommandobryggan” som de kallar 

rummet där ljud och ljus sköts samt där kommentatorerna sitter, är också 

lättare att se med modellen, eftersom den visar en helhet som 3D-ritningarna 

saknar.  

Tanken var att använda 3D-modellerna till mängdning, men ofullständiga 

ritningar ledde till att de inte kunde göra det. Till följd av detta använder de 

sig av traditionell planering och har en traditionell tidplan som de tillämpar 

vid underlag till veckoplanerna. De använder BIM-modellen till viss del för 

att göra avstämningar.  

Modellsamordnade för projektet är Marcus Bergljung som har ansvar för att 

ändringar utförs i BIM-modellen. Vid större ändringar under produktionen 

justeras de direkt i modellen medan mindre endast revideras på ritningar, för 
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att minska kostnaderna. Arbetsledaren och Marcus har bistått med hjälp och 

råd till underentreprenörerna som vill använda sina datorer till modellerna. 

Marcus har även haft utbildningar för dem som varit intresserade, till 

exempel hur de ska använda mjukvaror som han installerat.  

Fördel med 3D-modellerna är att de ger en helhet, alla får en klarare 

gemensam bild. Det är även lättare att se detaljer i modellen som 

kompletteras med att titta på 2D-ritningarna, på så sätt löses problem 

snabbare. Hantering under arbetet underlättas ute på plats exempelvis vid 

utsättning, då alla handlingar är samlade i datorn istället för på flera 

ritningar.  

3D-modellen gör att installatörerna kan visualisera sitt arbete och få en 

förståelse om hur detaljer hänger ihop på ett bättre sätt än tidigare. Det leder 

till att de kan utföra ett effektivare arbete och ligga före andra entreprenörer. 

Här gäller det att samordna på ett nytt sätt för att få en fungerande 

arbetsplats så installatörerna inte stjälper övriga discipliner. 

Programmen har inte riktigt fungerat väl hela tiden. Idag måste de sitta på 

kontoret med tablet PC:n om de ska göra avstämningar. Programmen är lite 

väl komplicerade och det krävs en ökad tydlighet och användarvänlighet om 

BIM ska kunna användas i hela produktionen. Vidare menar den intervjuade 

att om ritningarna finns klara och tillgängliga i tid så kan BIM tillämpas 

under hela produktionsfasen. 

Det här projektet bidrar till erfarenhet inför nästkommande projekt som 

tillämpar BIM. Med tanke på att grunderna är inlärda så kommer nästa 

projekt bli lättare eftersom BIM fungerar bra och bidrar till en snabbare 

process. 

Arbetsledaren tror att 2D-ritningar alltid kommer att finnas men att 3D-

modeller och BIM kommer att användas i högre grad. En önskan finns att 

arbetarna blir mer involverade med BIM, genom en bättre tillgång än vad 

det är idag i form av en eventuell stationär dator ute på bygget som alla 

entreprenörer kan ha nytta av. Med en stor skärm och projektor skulle 

arbetet underlätta ute på plats, för att fler kan vara delaktiga. 

3.2.2 Intervju av ventilationsentreprenören på Fortnox Arena 

Intervju av ledande montör på YIT 

I tidigare arbeten har det förekommit mycket spring på bygget för att kunna 

stämma av och samordna med andra entreprenörer för att i största möjliga 

utsträckning undvika kollisioner. Hände något oförutsett löstes det med sunt 

förnuft.  
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I upphandlingsskedet fick YIT kännedom om att BIM skulle tillämpas vid 

det aktuella projektet, men de har inte haft vare sig genomgång eller 

utbildning av deras anställda montörer. Detta projekt är det första som den 

intervjuade är involverad i som använder BIM. Den ledande montören 

känner inte till vad begreppet BIM innebär.   

Även om den intervjuade inte har kännedom om vad BIM innebär så har de 

haft mycket nytta av modellen i projektet hittills, speciellt vid 

kollisionskontroller. Uppstår det några oklarheter kring utförande av arbetet 

kan montören vända sig till byggarbetsledarna för att se i 3D-modellen. På 

arbetsplatsen används samgranskningsmodellen som stöd vid 

samordningsmöte vilket ses som en stor fördel att alla kan se specifika 

detaljer för att lösa eventuella problem. Just i ventilationen har det 

förekommit en hel del otydligheter och entreprenörerna har under mötena, 

genom att kunna se i samgranskningsmodellen, kunnat diskutera fram en 

lösning som passar alla. 

Tid sparas eftersom ritningarna inte behöver tas med ut på bygget från 

kontoret. Det är positivt att kunna se montageordning med modellen i förväg 

vilket underlättar samarbetet med andra entreprenörer. 

Tekniken kring tablet PC:n är inte något som intervjupersonen behärskar 

men eftersom det inte tillhandahålls är det inget montören behöver lära sig 

mer av i dagsläget. 

Det upplevs bara fördelar med BIM, men det krävs utbildning för att 

tillämpa BIM mer i produktionsfasen. För större projekt kommer datorer att 

användas mer, vilket krävs för att spara tid ute på arbetsplatsen. En stor 

fördel skulle vara att rita in ändringar och tidsåtgång i modellen som sedan 

skrivs ut och faktureras direkt. Istället för att efter varje byggnation rita om 

relationshandlingarna med alla ändringar, så kan de istället justeras direkt, 

vilket sparar tid. Det är en tidskrävande process idag, eftersom ändringarna 

först ritas på 2D-ritningarna innan de skickas iväg för omritning. 

3.2.3 Intervju av byggentreprenören på Myresjöhus Arena 

Intervju av arbetsledare 1 på NCC 

Med hjälp av 2D-ritningar på planer och sektioner försöker arbetsledaren få 

en uppfattning av hur bygget ska se ut. Det kan ibland vara svårt med vissa 

detaljer men då förlitar den intervjuade sig på tidigare erfarenheter och gör 

en kvalificerad gissning. Det krävs vana för att titta på en 3D-modell och 

förstå sammanhanget.  

BIM innebär virtuellt byggande och detta projekt är det första som 

intervjupersonen är med vid där BIM tillämpas. Arbetsledaren har inte gått 

någon utbildning kring hur BIM kan användas men har fått genomgångar av 



  
 

 
 

26 

Marie Jensen 

Marcus Bergljung (teknisk specialist för virtuellt byggande). Möjlighet till 

tillgång av en tablet PC har funnits och genom kommunikation med Marcus, 

som är modellsamordnade, har den intervjuade önskat vad som ska finnas 

med i samgranskningsmodellen. 

BIM har inte använts vid planering för den intervjuades arbetslag för att det 

inte har funnits med måttsättning och rumsbeskrivning. Rumsbeskrivningen 

hade enkelt kunnat visa exempelvis vad det ska vara för grundmaterial och 

färg på väggen. Hittills i projektet har tablet PC:n använts ute på 

byggarbetsplatsen för att visuellt visa saker i modellen. Ett exempel där 4D-

modellering är integrerat med 3D-modellen är vid stomarbetet som figur 11 

demonstrerar. Stomarbetets aktiviteter lades in i Navisworks och kopplades 

ihop med tidplanen för att kontrollera vad som ska vara klart vid ett specifikt 

datum. Till en början stämde det bra och det var även lättare att se i 3D-

modellen än att titta på ritningarna, men sedan uppstod lite missar med 

modell och verklighet. Det upplevs inte att missförstånden har minskat i 

samband med användande av samgranskningsmodellen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Med hjälp av mjukvaran Navisworks kan 4D-modellering  

och tidplanen visualiseras och integreras med 3D-modellen.  

Stomarbetets aktiviteter stämdes av med tidplanen för att se om  

arbetet var i fas med planeringen. 

 

Fördelen med BIM och BIM-verktyget, tablet PC:n, är att all information 

finns samlad, ritningarna behöver inte bäras med ut på arbetsplatsen. 

Uppstår någon fråga från arbetarna kan intervjupersonen med hjälp av 3D-

modellen lösa frågan, något som förhoppningsvis förenklar produktionen på 

sikt. Ute på arbetsplatsen fungerar inte riktigt det trådlösa nätverket vilket 
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gör att modellen och informationen måste laddas ner i förväg. 3D-modellen 

fungerar även bra vid kollisionskontroller som Marcus arbetar med. Ungefär 

var 14:e dag kommer det en ny uppdaterad samgranskningsmodell med 

justering av de kollisioner som uppstår. Svårigheterna kring BIM idag är 

främst när tekniken inte fungerar som den ska.  

Inom en snar framtid kommer BIM att ersätta 2D-ritningarna om det 

utvecklas och blir mer användarvänligt. All information behöver vara 

samlad om byggnationen uppförs med 3D-modellen och alla måste arbeta 

med samma modell mer än i dagsläget. När samordningen förbättras kan 

även kollisionerna minska, speciellt för installationerna. BIM kan användas 

under hela produktionen men det krävs erfarenhet från flera byggprojekt. 

 

Intervju av arbetsledare 2 på NCC 

Arbetsledaren började använda AutoCAD tidigt för att ta ut mängder ur 2D-

ritningar, något som används även i det här projektet vid planering av 

intervjupersonens arbetslag eftersom att denne inte var med vid 

produktionens början. 

Den intervjuade brukar vara med vid framtagning av produktionskalkyl, en 

noggrannare kalkyl än den som gjordes i ett tidigare skede. Den ger en bild 

av slutläge och kostnader, om kostnadsramen överskrids kan det bli aktuellt 

att ändra metod.  

Intervjupersonen har inte gått någon utbildning om BIM mer än en 

genomgång för några år sedan av en person som idag också arbetar på NCC. 

Uppfattningen om BIM är att med hjälp av 3D-projekteringen och volymer 

plocka ut mängder och göra tidplaner för att se hur produktionen fortskrider. 

Även för att underlätta visualisering av byggprojektet. 

I ett tidigare projekt användes BIM och 3D-modeller till viss del. Vid ena 

projektet samlades några discipliners ritningar i en samgranskningsmodell 

medan el-entreprenörens ritningar inte kunde hanteras och kom inte med i 

modellen. I ett annat projekt ritades byggnaden upp i 3D vilket underlättade 

planering av huset, men sedan utnyttjades inte modellen mer.  

Vid Myresjöhus Arena har samgranskningsmodellen använts när frågor 

uppstått kring hur arbetsmoment ska utföras. Det underlättar att kunna visa 

hur delar hänger samman, speciellt vid kommunikation med andra 

entreprenörer. Modellen har bidragit till att underlätta samarbetet och 

samordningen mellan de olika disciplinerna. Arbetsledaren har med hjälp av 

samgranskningsmodellen i 3D tagit fram en bild med en kollision som var 

oförutsedd. Problemet rörde sig om att arkitekten missat att rita in 

inklädnaden på rätt sätt som orsakade problem för ventilationsentreprenören. 
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I det här fallet fick de sänka undertaket eftersom att rören redan var dragna 

på det sätt som ritats in. 

Under samordningsmöten medverkade representanter från alla entreprenörer 

som deltar i projektet. Genom kommunikation kommer de fram till hur de 

ska effektivisera arbetet de kommande fjorton dagarna.  

Den främsta svårigheten med BIM är att kunskap saknas för att använda 

BIM-verktygens program, i det här fallet Navisworks. Det är även svårt att 

korrekturläsa information via pdf på en dator, då föredras istället 

pappershandlingar. Sedan pekar arbetsledaren på osäkerheten med att ta ut 

rätt mått i Navisworks, vilket är anledningen till att denne fortsätter använda 

sig av AutoCAD.  

Fördelen med BIM är att ha all information samlad i en bärbar dator, i det 

här fallet tablet PC, för att lättare förmedla information ute på plats. Med 

tanke på att back up görs så finns alltid information kvar från en dator, en 

pärm kan brinna upp. Sedan är det viktigt att var och en har struktur i datorn 

för att hitta rätt typ av information. 

Uppfattningen kring BIM är att det sparar tid som hjälpmedel vid 

mängdning och då kan extra krut läggas på planering och handdrift – vilket 

är det mest optimala sättet att bygga huset på? 

Detaljer och kopplingar blir tydligare att se i 3D, vilket kan underlätta 

utförandeordningen för de olika entreprenörerna. Speciellt installationerna 

visualiseras bättre, då varje disciplin ofta har flera ritningar. 

Den intervjuade ser bara fördelar med BIM, men för att kunna använda det 

fullt ut krävs mer utbildning och tid att lära sig. Det framtida användandet 

kan underlätta dokumenteringen med relationshandlingarna, att med hjälp av 

handdator med kamera kunna ta ett kort och föra in det i handlingarna – 

något som bidrar till bättre egenkontroller, förbättrad kvalitetssäkring och 

erfarenhetsöverföring till andra projekt. Men det krävs att tekniken är 

användarvänlig. För att klara av de program som krävs till datorerna behöver 

de vara betydligt kraftfullare än vad de är idag. Idealiskt vore att ha en 

skrivare med sig ut på arbetsplatsen för att underlätta 

informationsspridningen.  

3.2.4 Intervju av ventilationsentreprenören på Myresjöhus Arena 

Intervju av ledande montör på NALO ventilation AB 

Den ledande montören känner inte till BIM och har inte stött på det tidigare 

heller.  I sitt dagliga arbete planerar montören och lägger upp 

ventilationsarbetet för ventilationsarbetarna. I första hand användes 2D-

ritningarna för planering, och skulle det sedan uppstå funderingar kring 
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detaljer kan 3D-modellen ge en klarhet i hur det är tänkt att utföras. Det 

fungerar inte alltid i verkligheten som det är tänkt i 3D-modellerna, eftersom 

det ofta kan röra sig om komplexa projekt. 

Elajo har tagit fram de 3D-modeller för ventilation som finns upprättade 

samt de tillhörande 2D-ritningarna. Den intervjuade kan vända sig till någon 

av NCC:s arbetsledare om denne vill se den samgranskningsmodellen som 

modellsamordnaren har tagit fram.   

3D-modellerna kan lättare bidra till att skapa en uppfattning om 

arbetsmomenten än vad 2D-ritningarna kan. Fördelen är att 3D-modellerna 

ger en större mängd information rent visuellt jämfört med att bara se på 

plan- och sektionsritningarna. Modellen kan dock bli lite förvirrande. Det 

kan vara svårt att orientera sig i den och hitta just den detaljen som 

eftersöks. 

Intervjupersonen tror inte att BIM i sig bidrar till mindre missförstånd eller 

påverkar samarbetet med andra entreprenörer. 

På samordningsmötena medverkar montören, där problem tas upp och 

diskuteras hur de på bästa sätt kan lösas för alla inblandade parter. 

Förutsättningarna kring ventilationen har under byggets gång ändrats. Till en 

början skulle det bara finnas ett kök för uppvärmning av mat, något som 

sedan ändrades till ett storkök, vilket innebär betydligt mer arbete för 

ventilationsmontörerna och en större mängd material. Hur det här löstes med 

kostnadsfrågan känner inte intervjupersonen till. Det uppstod problem som 

nu är lösta gällande det extra utrymmet ett ventilationssystem för storkök 

kräver. 

För att få ut mer av 3D-modellerna så behövs en dator på plats ute på 

bygget, frågan är dock om den skulle klara av allt byggdamm. Fördelar finns 

med BIM och att använda datorn som BIM-verktyg, alla handlingar och 

information finns samlade på ett ställe vilket är lättare att hantera. Inom en 

10-årsperiod kommer det blir mer datorbaserat på byggena.  
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4. Analys och diskussion 

I detta kapitel jämförs resultaten som framkommit under intervjuerna dels 

med teori men också med NCC:s strategi och mål med virtuellt 

byggande/BIM. Analysen är uppbyggd kring de tre områden som jag valt att 

fokusera på: ritningar, tidplan och samordning. 

4.1 Ritningar 

4.1.1 Utan BIM 

Pappersritningar används som underlag i produktionsskedet för att arbeta 

fram olika byggstyrningsverktyg. Ritningarna används dels av 

produktionsledningen för planering av arbetet och dels av arbetarna ute på 

plats för att kunna bygga. För att skapa mängdförteckning används ritningar 

som underlag, och förteckningen ligger sedan till grund vid kalkylarbetet 

med exempelvis inköp under produktionen. Ritningar behövs även för att 

göra produktionstidplan och veckotidsplaner.  

4.1.2 Fortnox Arena 

Intervjupersonerna använder till viss del traditionella 2D-ritningar ute på 

arbetsplatsen. Exempelvis används ritningar vid mängdning och 

mängdförteckningen. Små ändringar justeras på ritningar och ändras inte i 

BIM-modellen på grund av kostnaderna det medför. Ritningarna 

kompletterar 3D-modellerna då specifika detaljer granskas, för att kunna 

lösa problem snabbare.  

På Fortnox Arena är alla ritningar samlade i BIM och med hjälp av BIM-

verktyget tablet PC kan de användas på flera sätt. På kontoret används 

programmen mer än ute på arbetsplatsen, där det är vyer i 3D som gäller just 

nu. Tanken är att få BIM hårddiskbaserat för att kunna utnyttja det mer ute 

på bygget. Underentreprenören har inte tillgång till egna datorer och kan på 

så vis inte dra nytta av BIM i lika hög grad. De kan däremot vända sig till 

byggarbetsledarna för att med hjälp av 3D-modellen se hur arbetsmoment 

ska utföras.  

Ritningar som skapas ur BIM-modellen ska bidra till en ökad kvalité 

eftersom det anses leda till mindre fel, vilket gör att 2D- och 3D-ritningar är 

en del av BIM. Något som NCC strävar efter och som visade sig på Fortnox 

Arena är att pappersritningar mer eller mindre har ersatts av datorbaserade 

ritningar. Med grund i intervjuerna kan det förmodas att i takt med att BIM-

verktygen blir mer kompatibla och användarvänliga kommer vanliga 

pappersritningar att användas mindre. Idag är det kanske inte möjligt att ha 

digitaliserade ritningar och datorer på grund av miljön på byggarbetsplatsen, 
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och då kan pappersritningar som skapats ur BIM-modellen fungera som 

kompletterande stöd. 

4.1.3 Myresjöhus Arena 

För planering av arbetet används 2D- och 3D-ritningar på arbetsplatsen. De 

framkom att 3D-modellerna fungerar som stöd för den information en 

ritning inte kan förmedla, till exempel hur arbetsmoment ska utföras. Även 

vid Myresjöhus Arena finns ritningarna i BIM-verktyget tablet PC, något 

som ses som positivt eftersom vanliga pappersritningar kan förstöras medan 

back up kan göras på en dator. BIM är även vid det här bygget serverbaserat 

vilket begränsar användarvänligheten ute på bygget.  

BIM och datorbaserade ritningar kan användas betydligt mer vid 

produktionsplaneringen till exempel för att skapa mängdförteckning, något 

som gjorts utifrån 2D-ritningar på arbetsplatsen.  Det krävs dels erfarenhet 

och kanske även en viss vana för att på bästa sätt kunna dra nytta av de 

fördelar BIM ger. Det är samma typ av tablet PC som används vid båda 

byggarbetsplatserna, resonemanget kring BIM-verktyget gäller därför även 

för det här projektet. 

4.2 Tidplan 

4.2.1 Utan BIM 

Under produktionsfasen upprättas en produktionstidplan som också kallas 

huvudtidplan, den är översiktlig över hela byggtiden. Det finns även 

veckotidplaner som sträcker sig 2-4 veckor fram och är rullande. 

Tidplanerna kan vara i form av strukturplan med aktiviteter för 

byggförfarandet. De skapas utifrån mängdförteckningen som har tagits fram 

från 2D-ritningarna och handlingarna såsom materiallistor. 

Tidplaneavstämningar av produktionstidplanen görs cirka en gång i 

månaden medan veckotidplaneringarna kontrolleras varje vecka.  

För de arbetsmoment som kan orsaka störning i tidplanen, upprättas 

arbetsberedningar. I en arbetsberedning kartläggs byggmetod, resursinsatser 

i detalj och förberedelser som behövs för att kunna utföra aktiviteten enligt 

planeringen.  

4.2.2 Fortnox Arena 

På bygget för Fortnox Arena har det framkommit att de använder en 

traditionell tidplan och gör veckotidplanerna utifrån mängdförteckningen. 

Mängdförteckningen var tänkt att integreras med 3D-modellen men med 
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tanke på att ritningarna inte var klara i tid så gick det inte. De använde sig av 

3D-modellen för att med hjälp av tidplanen visualisera montageordningen 

för stommen eftersom det var komplext. Kommandobryggan är också något 

som de med hjälp av visualisering lättare har fått en bild av. Den ledande 

montören använder de 2D-ritningar som finns för att planerna arbetet för 

ventilationen, men tar även hjälp av 3D-modellen för att detaljerat se i 

vilken ordning arbetet ska monteras. 

Som Granroth nämnde, se (Granroth 2011), kan 3D-modeller integrerat med 

4D-modeller användas till vissa moment som stommen, något som 

genomförts vid Fortnox Arena. NCC benämner det som animationer och 

bildserier som på ett pedagogiskt sätt kan bidra till att lösa komplicerade 

arbetsmoment till exempel ”kommandobryggan” (som arbetarna benämner 

rummet för ljud, ljus och där även kommentatorerna sitter). Det finns 

möjlighet att använda 4D-modeller vid samtliga aktiviteter eller moment 

som upplevs som särskilt komplicerade, dels för byggentreprenören men 

även för övriga entreprenörer. BIM kan även integreras mer i deras 

planeringsarbete av exempelvis produktionskalkylen, om 

mängdförteckningen hade skapats och integrerats med BIM. 

4.2.3 Myresjöhus Arena 

Vid Myresjöhus Arena används fortfarande traditionella tidplaner och 

mängdförteckningen är upprättad med 2D-ritningar och handlingar. 

AutoCAD används av en arbetsledare till mängdning eftersom tid saknades 

till att lära sig Navisworks. För stomarbetet använde de sig av 3D-modellen 

för att göra en tidplan som stämde bra till en början men inte fungerade i 

slutet. De såg fördel med att stämma av arbetet. En anledning till att 

tidplaner inte används så mycket är att kunskap saknas. Den ledande 

montören använder 3D-modellen till viss del vid planering för utförande av 

ventilationsarbetet.  

Även vid detta byggprojekt har 4D-modell integrerats i form av tidplan för 

stomarbetet, det framkom att de använde den som en form av 

tidplaneavstämning för just den aktiviteten. Till viss del används BIM som 

hjälp vid planeringsarbetet som framkommit, och jag tror att med en ökad 

kunskap kan det användas ännu mer för att effektivisera tidsplaneringen. I 

det här fallet saknas det också en integrerad mängdförteckning i 3D-

modellen, något som jag tror alla kan ha nytta av, speciellt vid tidsplanering. 
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4.3 Samordning 

4.3.1 Utan BIM 

På arbetsplatsen har det upplevts mycket spring för att få en uppfattning hur 

arbetena påverkas av varandra och samordna mellan de olika disciplinerna. 

Under samordningsmötena samlas arbetsledare från de olika aktörerna och 

diskuterar hur de på bästa sätt kan lösa oklarheter. Till förfogande finns i 

bästa fall arkitektritningar för dem som behöver orientera sig. Mötena brukar 

avslutas med att de saker som ännu inte är utredda löses med att berörda 

parter går ut på plats för att se hur det ser ut. Upptäcks större fel eller 

kollisioner i ritningarna diskuteras det på mötena och vid mindre problem 

används sunt förnuft. 

4.3.2 Fortnox Arena 

Vid samordningsmötena används samgranskningsmodellen och projektorn 

som gör att alla kan vara delaktiga för att få en tydligare bild av hur detaljer 

ser ut. Modellen anses även bidra till att förbättra samarbetet mellan 

entreprenörerna, då de i förväg kan se hur det är tänkt att se ut. Både 

sprinkler- och ventilationsarbetena har det uppstått oklarheter kring, något 

som de tror löstes lättare på mötena med hjälp av att kunna se i 

samgranskningsmodellen. Med programmet Navisworks, som NCC 

använder, sker kollisionskontroll automatiskt i samgranskningsmodellen, där 

de större ändringarna revideras i modellen av modellsamordnaren. 

Samordningen är något som de anser sig behöva arbeta mer med, eftersom 

installatörerna får lättare att se hur deras arbete ska utföras och kan 

effektivisera det, medan de andra entreprenörerna inte riktigt har uppnått 

samma effektivitet än. 

En gemensam bild skapar större delaktighet och samgranskningsmodellen 

kan rent visuellt vara till nytta för ett utökat kunskapsutbyte mellan 

entreprenörerna. Modellen bidrar utan tvekan till att spara tid och ett minskat 

spring. Samordningen blir bättre med mer utbildning och erfarenhet. 

4.3.3 Myresjöhus Arena 

Under samordningsmötena diskuteras problem och svårigheter som löses 

genom kommunikation för att få ett så effektivt produktionsskede som 

möjligt. Ändrade förutsättningar kan diskuteras, exempelvis ändrades 

förutsättningarna för ventilationsarbetet som till en början bara skulle finnas 

ett kök för uppvärmning av mat men ändrades sedan till ett storkök. Det blev 

problem att få plats för ett fungerande ventilationssystem anpassat för 

storkök men det har löst sig nu. Även vid Myresjöhus Arena görs 
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kollisionskontroller av samgranskningsmodellen med hjälp av Navisworks, 

de får en ny uppdaterad version var 14:e dag från modellsamordnaren.   

Intervjupersonerna upplever inte att missförstånden har minskat, men sedan 

råder det delade meningar kring hur samarbetet med andra entreprenörer 

fungerar med BIM. En byggarbetsledare menar att samarbetet har underlättat 

och att arbetet kring samordningen mellan olika aktörer har påverkats till det 

bättre. Ventilationsmontören upplever inte någon större skillnad. 

Vid det här projektet används inte samgranskningsmodellen som hjälp vid 

samordningsmötena, utan här diskuterar man och kommer fram till lösningar 

genom kommunikation. Även om modellen inte alltid behöver användas så 

kan den bidra med ökad delaktighet och tydligare bild av frågor som 

diskuteras. Som framkommer här är det inte säkert att det upplevs någon 

skillnad kring samarbetet, men det beror självklart på vad det är för typ av 

projekt, och om det är komplexa lösningar som kräver ett större samarbete 

för att underlätta. 
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5. Slutsatser 

Examensarbetets syfte var att utreda i vilken utsträckning BIM påverkar 

effektiviteten i byggproduktionen på två av NCC:s arbetsplatser i Växjö. 

Kunskap om hur BIM används ska utmynna i form av förslag till åtgärder 

som kan öka effektiviteten. Fokus lades på tre områden: ritningar, tidplan 

och samordning. 

Förstudien har visat att BIM påverkar effektiviteten på flera sätt. 

Intervjupersonerna ser fördelar med att ha all information samlad i en BIM-

modell. Det ger möjlighet att visualisera och simulera arbetsmoment och 

utförande vid frågor från arbetarna på respektive arbetsplats. BIM-modellen 

bidrar till att underlätta och förtydliga kommunikationen mellan arbetarna på 

bygget. Ett bättre samarbete och samordning upplevs från flera håll, vilket 

minskar springet som omnämns i intervjuerna. En positiv faktor är den 

upplevda tidsbesparingen som självklart minskar om arbetarna vet vad dem 

ska göra.  

3D-modellerna och ritningarna används som komplement mot varandra i 

flera fall. 2D-ritningar är viktiga och används i hög grad och det framkom att 

de fungerar som underlag till tidplanerna. Trots att nyfikenheten att använda 

3D-modeller och BIM finns bland flera av de intervjuade så råder en viss 

osäkerhet som grundar sig i bristande kunskap. Dels saknas kunskap om 

mjukvaran Navisworks men även en grundläggande datavana. Detta leder 

till att BIM inte kan användas fullt ut och därmed påverkar lönsamheten. I 

ett av projekten har NCC varit engagerade i genomgångar av mjukvaran 

med underentreprenörer, vilket erfordras för att öka lönsamheten. NCC har 

mycket att vinna genom det, eftersom det inte är möjligt att ställa krav på ett 

mindre företag att de ska utbilda sin personal och satsa pengar på BIM-

verktyg i dagens läge på grund av de höga investeringskostnaderna. 

Med 4D-modeller integrerade med 3D-modellen kan tidplaner visualiseras 

över inlagda aktiviteter, något som inte tillämpades direkt vid upprättande av 

huvudtidplanen och veckotidplanerna. Det här kan effektivisera deras 

planeringsarbete om det tillämpas. En förutsättning är att 3D-modellen har 

korrekt mängd aktuell information. 

Vid Fortnox Arena nämns även att installatörerna utför sitt arbete snabbare 

än övriga arbetare, eftersom 3D-modellen ger en visuell förståelse. De kan 

exempelvis lättare se hur de ska dra sina rör. Intervjupersonen såg det som 

en svårighet och inser att det krävs en ny form av samordning för att de inte 

ska hindra och bli en störning för resterande arbetare. Med erfarenhet 

kommer samtliga inblandade att lära sig hur de ska tillämpa arbetsmetoden 

på ett effektivt sätt. 

På Fortnox Arena fanns en tanke att använda underlag från BIM för att 

skapa mängdförteckning. Dessvärre var det inte möjligt då handlingarna inte 
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fanns till förfogande i tid. En mängdförteckning kan fungera som underlag 

för inköp och kostnader vilket kan bidra till en minskad tidsåtgång. 

Produktionsstyrningen skulle också vara möjlig att kontrollera med hjälp av 

5D-modellering och kalkylen integrerad med 3D-modellen.  

Det framkom tydligt i intervjuerna att bilden av vad BIM är skiljer sig 

mycket mellan olika individer. Det är också något som framkommit vid 

informationssökning och i kontakt med andra personer inom byggbranschen. 

Det skulle underlätta både utbildning och kunskapsspridandet om de större 

byggföretagen enas om en definition av BIM i Sverige. 

Något jag fann intressant vid inläsande av litteratur och vid idéer för uppslag 

från andra examensarbeten var att det mest fokuseras på alla fördelar BIM 

skapar. Eftersom att det fortfarande är väldigt nytt så finns det självklart 

svårigheter men det var inte lika lätt att hitta stöd för det i litteraturen. Även 

om det finns många hinder på vägen för att kunna använda BIM fullt ut så 

tror jag att när väl byggföretagen tagit sig förbi dem så kommer det att 

innebära en ökad lönsamhet. 

5.1 Vidare forskning 

De två byggprojekten förstudien behandlar är projekt som inte är helt färdiga 

vid kursens slut. Eftersom en motivering att tillämpa arbetsmetoden BIM i 

byggprocessen är de kostnader som kan sparas in, så kan det vara intressant 

att undersöka (om möjligt) om och i vilken grad kostnaderna har påverkats 

vid de två byggprojekten. 

Byggprojekten är pilotprojekt som tillämpar arbetsmetoden BIM, en 

intressant teori kan vara att se hur långt de har kommit vid implementering 

av BIM i produktionsfasen nästa år. En jämförelse av de två arenorna med 

liknande projekt. 
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http://www.bygglo.se/Sajtlista/Projekt/8337_873042_fortnox_arena,_innebandyarena
http://www.bygglo.se/Sajtlista/Projekt/8337_873042_fortnox_arena,_innebandyarena
http://fortnoxarena.se/om_arenan.html%20Hämtad:%202012-03-26
http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/NCC-koncernen/Organisation1/
http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/NCC-koncernen/Var-strategiska-inriktning/
http://www.ncc.se/sv/OM-NCC/NCC-koncernen/Var-strategiska-inriktning/
http://www.ncc.se/sv/Projekt-och-koncept/NCC-Partnering/
http://www.vaxjo.se/-/Arenastaden-i-Vaxjo---Startsida/Arenor/Fotbollsarena/
http://www.vaxjo.se/-/Arenastaden-i-Vaxjo---Startsida/Arenor/Fotbollsarena/
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7. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor till arbetsledare 

Bilaga 2: Intervjufrågor till ledande montör 
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BILAGA 1: Intervjufrågor till arbetsledare 

 

Inledande frågor kring bakgrund 

1. Vad skulle du säga att BIM är? 

2. Kan du beskriva hur ditt arbete har gått till tidigare i projekt där 2D 

ritningar och 3D-modeller för visualisering har använts? 

Med avseende på: 

 Planering? 

 Tid?  

 Fel i produktionen?  

 Kollisionskontroller? Hur löstes oförutsedda händelser? 

 Kommunikationen under byggets gång? 

3. Har du använt BIM i något projekt tidigare? 

4. Har du/ni fått någon form av utbildning eller genomgång på hur det kan 

användas? 

5. Fick ni veta från början att BIM skulle tillämpas vid detta projekt? 

6. Har ni en modellsamordnade till det här projektet? 

7. Vem har ansvaret för BIM modellen? 

8. Vem/vilka ser till att ändringar justeras under produktionen? 

Användandet av BIM 

9. Hur har du/dina medarbetare haft nytta av BIM i det här byggprojektet 

hittills? 
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10. Om du tänker på BIM jämfört med att använda 2D-ritningar och 3D-

modeller för visualisering, upplever du någon skillnad?  

 I så fall, vilken/vilka?  

 Vad gäller planering, tid, fel i produktionen, kollisionskontroller – 

lösning av oförutsedda händelser, kommunikationen m.m.? 

11. Hur tycker du att samarbetet med andra entreprenörer är? 

12. Underlättas/undviks missförstånd i större utsträckning vid användandet 

av BIM? 

 T.ex. vid kommunikation med beställaren? 

13. Hur sköttes samordningen vid tidigare projekt och hur sköts den nu vid 

det här projektet? 

14. Har något oförutsett inträffat som du/ni inte har kunnat lösa med hjälp av 

BIM? 

15. Tycker du att planeringsarbetet har underlättat för dig? 

 I så fall, på vilket sätt? 

16. Anser du att det är lättare att upptäcka fel med BIM? 

17. Har det uppstått några svårigheter med att använda BIM? 

Tekniken 

18. Hur använder ni tekniken? 

19. Hur tycker du att den fungerar? 

 T.ex. Tablet PC? 

20. Vad ser du för fördelar med tekniken? 

21. Finns det något som kan förbättras kring den? 

22. Hur ser du på det framtida användandet av tekniken? 
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Fördelar respektive nackdelar 

23. Vad ser du för fördelar med att använda BIM? 

24. Vad finns det för nackdelar? 

Ökat användande 

25. Vad krävs för att ni ska kunna använda BIM mer än vad ni gör i 

dagsläget i produktionen? 

26. Tror du att det är möjligt att använda BIM under hela produktionstiden? 
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BILAGA 2: Intervjufrågor till ledande montör  

Inledande frågor kring bakgrund 

1. Vad skulle du säga att BIM är? 

2. Kan du beskriva hur ditt arbete har gått till tidigare i projekt där 

traditionella 2D ritningar och 3D-modeller för visualisering har använts? 

Med avseende på: 

 Planering? 

 Tid?  

 Fel i produktionen?  

 Hur löstes oförutsedda händelser? 

 Kommunikationen under byggets gång? 

3. Har du använt BIM i något projekt tidigare? 

4. Har du/ni fått någon form av utbildning eller genomgång på hur det kan 

användas? 

5. Fick ni veta från början att BIM skulle tillämpas vid detta projekt? 

Användandet av BIM 

6. Hur har du/dina medarbetare haft nytta av BIM i det här byggprojektet 

hittills? 
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7. Om du tänker på BIM jämfört med att använda 2D-ritningar och 3D-

modeller för visualisering, upplever du någon skillnad?  

 I så fall, vilken/vilka?  

 Vad gäller planering, tid, fel i produktionen, kollisionskontroller – 

lösning av oförutsedda händelser, kommunikationen m.m.? 

8. Hur tycker du att samarbetet med andra entreprenörer är? 

9. Underlättas/undviks missförstånd i större utsträckning vid användandet 

av BIM? 

 T.ex. vid kommunikation med beställaren? 

10. Har något oförutsett inträffat som du/ni inte har kunnat lösa med hjälp av 

BIM? 

11. Anser du att det är lättare att upptäcka fel med BIM? 

12. Har det uppstått några svårigheter med att använda BIM? 

Fördelar respektive nackdelar 

13. Vad ser du för fördelar med att använda BIM? 

14. Vad finns det för nackdelar? 

Ökat användande 

15. Vad krävs för att ni ska kunna använda BIM mer än vad ni gör i 

dagsläget i produktionen? 

16. Tror du att det är möjligt att använda BIM under hela produktionstiden? 
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