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Sammanfattning
Building Information Modeling (BIM) är en relativt ny arbetsmetod i byggbranschen
som allt fler företag anammar i sina olika projekt. Med hjälp av BIM kan projektets
arbete effektiviseras redan i ett tidigt stadie. Då man till exempel kan utföra kollisions
kontroller i skapade 3D modeller de olika aktörerna i mellan redan i projekteringsfasen
och på så vis undvika problem när byggarbetet väl har startat.
BIM processen består av tre delar. De kallas 3D, 4D och 5D vilket omfattar 3Dmodulering, tidplanering och kostnadskalkylering. I denna rapport riktas fokus på
tidplaneringsfasen för att ge en bild av hur arbetet skulle kunna bli bättre om BIM
användes för att tidplanera och dess hinder i utvecklingen i användningen av BIM.
För att få en uppfattning av hur det var att planera utfördes en jämförelse av Gantt
planering och Flowline planering. Där en Flowline planering upprättades från en
befintlig Gantt planering för att se hur de olika metoderna skiljer sig åt.

Nyckel ord:
Projektering, BIM-projektering, BIM-verktyg, 4D tidplanering, Gantt, Flowline
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Abstract
Building Information Modeling (BIM) is a relatively new method of working in the
construction industry that more and more companies embrace in various projects. With
the help of BIM project work efficiency can be increased at an early stage. For example,
I can perform collision checks in the created 3D models of the various players already
in the planning phase, this can help avoiding problems when the construction work has
started.
BIM process consists of three parts. They are called 3D, 4D and 5D and include 3D
visualization, scheduling and costing. In this report the focus is mostly on time planning
phase to provide a picture of how the work could be better if the BIM was used to
planning and its obstacles in the development of the use of BIM.
To get an idea of how the planning was carried out as a comparison of the Gantt
planning and Flowline planning was made. Where a Flowline plan was established from
an existing Gantt planning , then to see how the methods are different from each other.

Key words:
Planning, BIM-planning, BIM-tool, 4D scheduling, Gantt, Flowline
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
I dagens läge börjar många använda sig av BIM. Det är ett begrepp som är brett och
hur synen ser ut på BIM beror mycket på betraktaren och vilken del av
byggbranschen som betraktaren i sig tillhör. Det finns fortfarande bristande
kunskaper inom BIM, både i dess helhet och i dess ingående delar. BIM kan
användas igenom hela byggprocessen och består därför av flera olika delar.
Processen består av: 3D-modellering (3D), tidplanering (4D), mängdning,
kostnadskalkylering (5D) samt i framtiden bruka det i förvaltningen av byggnaden
(6D). Dessa delar bukar kallas olika förkortningar som visades i parateser bakom
varje term i meningen innan.
BIM är en arbetsmetod som används inom byggprocessen. BIM skiljs åt som
arbetsprocess och arbetsverktyg, hittills har BIM mestadels använts som ett
tilläggsverktyg till den traditionella byggprocessen i form av program som är
kompatibla med IFC-formatet (Industry Foundation Classes) som är neutralt och
kan användas av de flesta mjukvaruprogrammen. Medan processen BIM handlar om
att skapa en väl fungerande 3D-modell för att ge och förmedla informationen, en
interaktion med alla inblandade i projektet samt en interaktion mot kunden för ökad
förståelse [1]. Idén är att samla information om byggarbetet för att stämma av mot
uppsatta mål av olika skeden i byggprocessen.
Metoden är relativt ny och därför är inte metoden inarbetad och självklart
tillvägagångs sett hos alla under byggprocessen. När man har något som funkar,
som även funkar bra är valet inte självklart att byta bort det mot något nytt. Ett av
problemen med utvecklingen av BIM anses vara att många är rädda och för lata för
att lära sig något nytt. Att lära sig något så omfattande som BIM kräver både mycket
tid och energi av den som skall lära sig det.
Många företag har anammat tankesätt med BIM såsom WSP, Sweco, Skanska,
NCC, Peab och även mindre lokala företag såsom Byggtema men det är ännu inte
utnyttjat till full grad. Många av dessa företag kan fortsätta att utveckla denna
process men först då alla inblandade aktörer har full kunskap om BIM så kommer
en effektivisering att ske. I jämförelse med andra länder i norden ligger Sverige efter
i att beakta det här tankesättet [1]. I Norge och Finland har offentliga beställare så
som myndigheter, kommuner etc. ställt krav på BIM i upphandlingsskedet. Detta
har pågått sedan 2005 och har numera utvecklats till en grundläggande del i
byggprocessen. För att detta ska lyckas på liknande vis i Sverige krävs att de stora
aktörerna tillsammans går ihop och ställer krav på ett användande av denna typ av
projektering. I Norge ställs krav på filformatet IFC och detta gör att alla inblandade
aktörer kan ta del av informationen i olika skeden i projektet [2].
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Med hjälp av BIM kan flera olika aktörer delta i projektet och samarbeta över
aktörsgränserna. Informationsflödet ökar och det förebyggs eventuella problem som
kan elimineras tidigt i processen. Med BIM-projektering skapas möjligheten att
addera en kostnads- och tidsplaneringskalkyl, i jämförelse med traditionell
projektering där momenten görs var för sig utan samverkan. De stora skillnaderna
mellan traditionell projektering och BIM- projektering är en fördelaktig samordning
som minskar felen i projektering- och byggskedet. Bättre koncept och optimerade
byggnader med minskad tidsåtgång är ett resultat av detta projekteringssätt som man
inte kan uppnå vid traditionell projektering. Med hjälp av modelleringen kan man
samordna de olika delarna som ingår i ett projekt och därigenom förutse framtida
kostnader, tidsåtgång och materialåtgång på ett mycket effektivt sätt. Detta medför
högre produktivitet och kvalitet vilket i slutänden ger ett mer lönsamt projekt.
Jämfört med idag då byggbranschen upplevs som ineffektiv där mycket outnyttjad
tid förekommer bland annat i form av väntetider.
Byggprocessen består av flera olika moment och många olika aktörer är inblandade.
Detta ger ett stort krav på planeringen, utan en ordentlig planering fungerar ofta inte
en arbetsplats över huvudtaget. Det spelar ingen roll om det är en verkstad där
maskiner ska lagas eller om det är en byggarbetsplats där ett hus ska resas.
Planeringen är lika viktig för att effektivisera byggprocessen som att undvika
problem och fel i ett så tidigt skede som möjligt. Tidplanering har alltid mer eller
mindre gjorts i samband med större byggnationer men har på senare år med större
krav på effektivitet tillämpats på mindre byggnationer. Omfattning har även ökat till
de större byggnationerna. Med hjälp av en god planering förses bygget i rätt tid med
material så aldrig bygget står stilla och inte heller material ligger i vägen på
byggarbetsplatsen. Planen visar även hur resurser fördelar på olika arbetsuppgifter
och när de skall utföras. Med en nyare teknik kan även relateras till vilken plats
arbetet utförs på. Med hjälp av den tekniken kan arbete på samma plats undvikas.
När det kommer till planeringsstatidet finns det främst två tekniker man använder
sig av. Den mer klassiska planerings metoden Gantt och den lite nyare platsbaserade
planeringsmetoden Flowline. Dessa två planeringsmetoder går ofta hand i hand med
BIM som är ett växande verktyg inom byggprojektering och gör det möjligt att
skapa en digital modell som innehåller all den relevanta information som har
samlats in.
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1.2. Syfte & Mål
Vico Office behandlar både Gantt och Flowline. Vico Office påstår att Flowline ger
bättre möjligheter att effektivera tidplaneringen. Detta kommer att studeras genom
en jämförelse av Gantt och Flowline. Jämförelsen skall göras genom att skapa en
Flowline planering ifrån en befintlig Gantt planering med hjälp av Vico Office och
dess integrerade planeringsprogram Schedule Planner. För att kunna få en bild av
vad branschen tycker om de olika metoderna och de olika hinder som finns i
utvecklingen av BIM. Projektledare, arbetsledare och mjukvaruförsäljare intervjuas
om vad de tycker om de olika metoderna i jämförelse, vad de har för bild av
tidplanering och även vad de har för bild av BIM. Informations sökning har också
varit en stor del av projektet för att förstå vad som intervjuerna skall omfatta och för
att kunna utföra en analys för att nå ett resultat.
Med hjälp av rapporten ska man få en bild av möjligheterna med BIM, främst med
fokus på planeringsfasen. Den riktar sig mest till beslutsfattare inom företag inom
byggbranschen.
1.3. Begränsning
BIM-processen är stor och består av många delar, 3D, 4D, 5D och även 6D. Därför
kan inte rapporten behandla alla delar. Därför behandlar rapporten BIM med främst
tidplaneringsfasen, 4D, i fokus och vad som hindrar utvecklingen med BIM. Olika
planeringsmetoder jämförs, främst Gantt och Flowline. Rapporten tar även upp vilka
BIM verktyg man kan använda sig av främst för tidplanering och hur det fungerar. I
arbetet med att skapa en Flowline planering avgränsas arbetet till att använda sig av
Vico Offices integrerade programvara Schedule Planner.
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1.4. Metod
Rapporten baseras på tre olika delmoment. Första momentet är Informations
sökning som utförts kritiskt för att få högsta möjliga kvalitete. Det följs av intervjuer
och fallstudie av Vico Office och dess integrerade planeringsprogram Schedule
Planner.
1.4.1. Teoretisk bakgrund
För att ge en stadig teoretisk grund så förankras hela projektet i
litteraturundersökning. Där information sökts för att ge bästa möjliga förståelse
av ämnet. Utöver litteratur i form av böcker används tidigare skrivna uppsatser
och rapporter samt Google för att hitta information på olika hemsidor.
Informationen som sökts genom Google bearbetas kritisk för att upprätthålla en
bra kvalité på rapporten.
1.4.2. Intervjuer
Intervjuerna utgör en viktig del av projektet för att kunna binda all information
till verkligheten. För att få en förståelse för vad man verkligen vet och vad man
har för syn på BIM och tidplanering ute på arbetsplatserna så har frågorna
formulerats så att de första frågorna gäller BIM allmänt för att se om personen i
fråga har förståelse för vad BIM är. För att sedan leda till frågor vad de har för
syn av BIM-projektering, BIM-verktyg och tidplanering. Dessa intervjufrågor
ställdes till Platschefer, Arbetsledare och annan behörig personal. Liknande
frågor skall även ställdes även till ansvarig person på Vico Office för att få en
bild av vad en BIM-verktygs utvecklare har för syn. Slutna frågor användes för
att svar enkelt skulle kunna jämföras. Intervjuerna spelades in med
inspelningsfunktion i mobiltelefonen för att sedan transkripteras, analyseras och
placeras i rapporten som bilagor.
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1.4.3. Fallstudie av Vico Office & Schedule Planner
För att få känna på hur tidplanering går till, skapas en produktionstidplan i
Flowline utifrån en befintlig Gantt planering i Peabs projekt Bottenhavet.
Schedule Planner användes direkt för att göra en förenklad version av en
Flowline planering då arbetet med att skapa planeringen hade blivit för
omfattande om alla steg i Vico Office skulle ha används gällande mängdning
och kalkylering. Innan arbetet med att skapa tidplanen startades granskades
ritningar och beskrivningar för projekt Bottenhavet. För att sedan kunna använda
de två olika tidplaneringarna för att jämföra för- och nackdelar med varandra.
Planeringarna visas även för de personer som intervjuades för kommentarer vad
de tycker om Flowline kontra Gantt planering.
1.4.4. Bearbetning av information
Allt material behandlas och analyseras i resultat och analys delen av rapporten
för att sedan leda till ett väl utarbetat resultat. Resultatet diskuteras för att visa
vad det finns för fördelar och nackdelar med resultatet och vad det skulle kunna
innebära om branschen anammade ämnet mer. Resultatet diskuteras även utifrån
mina egna åsikter. Detta följs av en slutsats i slutet av rapporten.
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2. Resultat
2.1. Litteraturundersökning
2.1.1. Byggprocessen traditionellt
Projekteringsskedet är en av fyra övergripande skeden under ett projekt. Den
traditionella byggprocessen inleds med en idé som övergår till planskede och
programskede. Under detta skede görs en förundersökning och handlingar så
som förfrågningsunderlag bearbetas. Under detta skede bestäms de krav och
önskemål beställaren har och tillämpar dem i det kommande projektet. Vid en
avstämning av program/planskedet påbörjas projekteringen. Detta skede kan
påbörjas vart efter progress sker i det tidigare skedet. Under projekteringen
tillämpas handlingarna från beställaren och de olika program- och plan
handlingarna som framställts. Projektörer samarbetar med arkitekter för att
modellera en byggnation som passerar de krav och önskemål som beställaren
fastställt. Tidigt i detta skede påbörjas upphandlingen av entreprenörer som
därefter ingår i kontrakt med beställare. Kort efter en entreprenör har
upphandlats startar de arbetet med att planera produktionen. Detta följs av
produktionsskedet. Avslutningsvis ingår byggprocessen i förvaltningsskedet.
Figur 1 nedan visar en övergripande illustration över byggprocessen.

Figur 1.Iillustration över byggprocessen. Kreativbyggkonsult AB. (2015)
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När man redovisar traditionell tidplanering använder man sig för det mesta av ett
så kallat Ganttschema men det finns även en inte lika vanlig metod CPM som
står för Critical Path Metod men även kallas i Sverige för nätplanering. Oavsett
vilken metod man använder sig av så grundar sig traditionell tidplanering oftast i
erfarenhet och intuition. Normalt är inte resurser tilldelade i planeringen utan de
görs separat på sidan om planeringen. Men med hjälp av dagens teknik görs ofta
detta i samband med varandra i samma dataprogram som behandlar båda delarna
[3].
Nätplaneringar går enkelt förklarat ut på att man skapar en förteckning på alla
ingående aktiviteter för att sedan strukturera upp dem med logiska samband och
beroenden som ger i resultat en strukturplan. Det följs av tidsberäkningen. För
att kunna veta hur lång tid hela projektet skall ta måste tidsåtgång för varje
aktivitet beräknas. Det är också i det här steget viktigt att tänka på vilka
aktiviteter som är kritiska. Sedan är det bara att rita upp nätplaneringen och göra
en slutgiltig tid- och resursplanering [4]. Hur Gantt fungerar beskrivs lite längre
fram i rapporten.
Det finns en mängd olika planeringsverktyg som främst behandlar Gantt och
nätplanering några av dessa beskrivs nedan.
2.1.1.1. PlanCon
PlanCon är ett projektplaneringsverktyg som är framtaget av Consultec. Det
behandlar projektplanering och används främst för tidplanering, uppföljning
och kostnadsavstämning av projekt. Tidplanen som skapas i PlanCon
redovisas i form av ett Ganttschema och resursplaneringen redovisas för sig
med hjälp av grafer. Tidplanen baseras på kalkylen som tidigare skapats till
projektet. Kalkylen skapas i ett annat program tex BidCon för att sedan
importeras in i PlanCon [11]. Numera finns det två versioner av PlanCon.
Den ena heter PlanCon Planner och den andra PlanCon Powerprojekt. Båda
programvarorna behandlar tidplanering för projekt och redovisas i form av
Ganttschema. Powerprojekt är en vidarutveckling av Planner så
programvaran behandlar även projektstyrning och riskanalyser [12].

13

2.1.1.2. Övriga tidplaneringsverktyg
Det finns många andra planeringsverktyg än de som är nämnda innan. Några
exempel på andra planeringsverktyg är MAP-tidsplanering, Microsoft
Projekt.
MAP-tidplanering bygger precis som PlanCon på en kalkyl men skillnaden
är att kalkylen är skapad i samma programvara. Programmet redovisar
tidplanen i ett Ganttschema men utöver tidplaneringen redovisar det även
kostnadsdiagram och resursdiagram. MAP-tidplanering är utvecklat och
framtaget av UNIT4 MAP AB [11].
Microsoft Projekt är en av Microsofts egna Officeprogramvaror.
Programvaran behandlar tidsscheman, resurser och ekonomi. I de nyare
versionerna av MS Projekt finns det även möjlighet att skapa rapporter och
presentationer av projekt. Tidplanen redovisas även i MS Projekt som ett
Ganttschema. Programmet liknar i uppbyggnad andra program från MS
Office som tex Word och Excel [11].
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2.1.2. Byggprocessen med BIM
När det kommer till BIM-projektering så skiljer den sig från den traditionella
projekteringen. Som nämnt tidigare är BIM-processen uppdelad i olika delar,
3D, 4D och 5D Med 3D menas en tre-dimensionell modell som är modulerad i
ett CAD program som klarar av tre-dimensioner. Den visualiserade modellen
kan utformas av flera olika aktörer samtidigt med hjälp av worksharing eller
med arbete mot databas. Med hjälp av 4D-simulering skapas mängdavtagning av
material och tidsplaner för att kunna planera byggnationen av den tidigare
framtagna 3D-modellen. Både när det gäller att planera arbetet och arbetskraft
till att beställa rätt mängd material vid rätt tillfälle i produktionen. I 5D
behandlas kalkyleringen av kostnadsflödena i samband med framställningen för
byggnationen, När dessa faser är utförda finns en fulldetaljerad modell med all
information som behövs för att modellen ska kunna tillämpas i produktionen[4].
I framtiden ses även 6D-modellering som nödvändig. Syftet med 6D skall vara
att framställa nödvändiga verktyg för förvaltningen av en byggnation.
Energianvändning och materialanvändning är bara två av de essentiella
informationsbaserna för detta arbetssätt. Trots ny teknik inom
projekteringsskedet uppstår flera hinder för utvecklingen. Skillnaden mellan det
traditionella arbetssättet och BIM som process är väsentliga och bör beaktas. I
dagens läge upphör projekteringen med överlapp efter produktionsstart. Denna
anknytning med produktion skapar många hinder och problem som i sin tur
skapar slöseri i produktionen.
Konceptet med BIM som process är att skapa en association mellan de olika
parterna i projektet. Associationen förhåller sig till en effektiv lösning av
projektering som tillhandahålls under hela projektet där alla har tillgång till
projekteringen. Respektive part kan utföra modifieringar som automatiskt
meddelar övriga parter om ändringarna. Detta i sig medför enorma
tidsbesparingar om man jämför med dagens vecko-avstämningar där alla
ingående parter träffas för ett projekteringsmöte och diskuterar ändringar och
övriga tekniska lösningar. BIM-processen följer med från projekteringen och
tillämpas även i produktionen av byggherren som verktyg inom produktionen.
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På senare år har många övergått från det traditionella Gant-schemat till Flowline i
tidplanering vilket medför en kortare produktionstid med effektiva logistiklösningar.
I Schedule Planner kan visualiseringen ske både i Flowline och i Gant. Flowline
grundar sig på att det aldrig sker mer än ett arbetsmoment på samma plats samtidigt
vilket kan benämnas med platbaserad teknik.
En planering skall beskriva preciserade mål. Hur, var och när resurser skall
användas kan planeras för att nå de uppsatta målen. De största anledningarna till att
tidplanering utförs är få en övergripande bild över processen och framför allt
slöserier. På senare dagar har man allt mer lagt fokus på att minimera slöserierna på
en arbetsplats. Man brukar säga att det finns 7 + 1 slöserier inom byggbranschen
främst när man pratar om Lean, som är ett namn för verksamhetsutveckling. De
olika slöserierna är väntan, överproduktion, lager, omarbete. transport, outnyttjad
kreativitet, överarbete och rörelse. Figur 2 nedan visar en illustration över de olika
slöserierna.

Figur 2: 7+1 slöserierna (2015).
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Med hjälp av att utföra en omfattande planering innan arbetet utförs kan både tid
och pengar sparas in. På så vis kan det undvika mycket onödigt slöseri av tid och
resurser redan i tidigt skede. I figur 3 nedan visas hur arbetstiden är fördelad,
tidsförluster och slöseri är en stor del av projekttiden. 32 % av arbetstiden går åt till
väntan och outnyttjad tid, detta är ett resultat av dålig planering och dålig timing. 30
procent av produktionskostnaden är byggnationsfel och övrigt slöseri, detta
resulterar i att ca 50 miljarder kronor årligen slösas bort [9].

Figur 3: Arbetstidens användning (2015).

Vid tidplanering finns det ett flertal olika metoder som vanligen används. Den
vanligaste metoden i dagsläget är Gantt planeringen. De flesta i byggbranschen
använder sig av metoden i mellanåt. En annan metod som blir vanligare är Flowline.
Flowline metoden är inte en helt ny metod. Den användes redan år 1930 för att bygga
Empire State Building men metoden fick aldrig samma genomslag som Gantt
metoden [9].
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2.1.2.1. Gantt metoden
I ett Gantt schema kan utläsas när aktiviter startar och slutar. Planerings
metoden är den metod som flest planeringsverktyg på marknaden behandlar
och är därför en av de mest kända metoderna. De flesta byggarbetare kopplar
till Gantt metoden när de hör ordet tidplanering. I ett Gant-schema är en
bufferttid för eventuella förseningar medräknade i tidsstaplarna, detta gör att
bufferttiden inte kan urskiljas från beräknad arbetstid och det kan skapa
förseningar vid eventuella problem. I figuren nedan visas bufferttiden i
Gantt, en eventuell försening i ett Gantt-schema kommer att påverkar
nästkommande aktiviteter. I en Gantt planering kopplas ofta tilläggsdiagram
för resurserna till de olika aktiviteterna som redovisar resursåtgången under
projektet.

Figur 4: Bufferttid ur ett Gant perspektiv. (2015).
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2.1.2.2. Flowline metoden
I en Flowline planering visar parallella linjer varje moment. Eventuella
förseningar tillgodoräknas och påverkar inte den kortsiktiga produktionen. I
figuren nedan visas bufferttiden i Flowline, en eventuell försening i ett
Flowline-schema påverkar inte nästkommande aktiviteter. Den största
styrkan i Flowline planering är den automatiska lägesbaserade
tidplaneringen där varje aktivitet är bunden till olika platser av projektet
[17]. Genom att se vart och när en aktivitet utförs kan man utläsa ifall arbete
kommer att utföras på samma plats samtidigt och eventuellt störa varandra.
En annan stor stryka med Flowline planeringen är att man får en väldigt bra
övergripande blick av ett projekt där man enkelt kan se taktningen av de
olika aktiviteterna i projektet och på så vis problem, brister, risker och luft i
resursoptimeringen [17].

Figur 5: Buffertiden ur ett Flowline perspektiv (2015).
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2.1.3. BIM – Verktyg
Med hjälp av BIM i planeringsstadiet kan man spara mycket tidsförödande
arbete. I dagens läge utförs ofta planeringen direkt från färdiga handlingar helt
skilt från projekteringen. På så vis går det år mycket onödig tid till att hämta
informationen från alla olika handlingar i projektet. Tidplanen uppdateras i alla
skeden av processen och det medför ofta ett stort arbete att föra in
uppdateringarna i tidplanen. Som många gånger är det minst lika komplicerat att
följa upp. Med hjälp av BIM och 4D kan en tidplan visualiseras i tidiga skeden.
Då kan olika deltagare i projektet ganska och analysera tidplanen för att kunna
se hur byggnaden successivt kommer att byggas upp. Sedan vidare för att bland
annat kunna välja vilka olika metoder man skall använda sig av under
processens olika delar [6].
Några av de största programvarorna på svenska marknaden är Vico Office,
Graphisoft Archicad, Autodesk Revit, Tekla Structures och Fem Design. Dessa
program uppfyller sina syften för att skapa ett samarbete sinsemellan. Tekla
Structures är framtaget för konstruktionsmodellering och verktyg för
produktionen. Vico Virtual Construction software är ett program som har
specialiserat sig på BIM-projektering med 4D och 5D, med samordning i fokus
[5]. Autodesk Revit är ett 3D-modellbaserat program, där byggnadsdesign och
konstruktionsteknik kan sammankopplas och skapa en modell från en idé. I
Revit finns även funktioner för ventilation, el- och VVS-projektering, det gör
Revit till ett komplett program för projektering [7]. Graphisoft Archicad är ett
designprogram främst framtaget för arkitekter med tilläggsmöjligheter i form av
analys, mängd- och energiberäkningsverktyg. Det ger stora möjligheter till
samordning mellan arkitekter och cad-projektörer [7].
För att ge en övergripande sammanfattning av de olika programmen har figuren
nedan skapats. Figuren informerar inom vilket verktyg de sammanfaller i.

Vico
Revit
Tekla
ArchiCAD
FEMDesign

2D- Skisser

3D-Modellering

x (ritning)
x (ritning)
x (ritning)

x
x
x

4D-Tidsplan 5D-Kalkyler Konstruktion
x
x

x

Figur 6. Funktionsområden för program.
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2.1.3.1. Kompatibilitet mellan BIM-verktyg
Företagen använder sig i dag av ett flertal olika programvaror som inte
förstår varandra. För att kunna samarbeta trotts att olika aktörer väljer att
använda sig av olika programvaror har ett neutralt filformat uppfunnits. IFC
eller som det står för Industry Foundation Classes är ett filformat som är
uppfunnet för att underlätta kommunikationen mellan olika aktörer i
byggbranschen oavsett vilket CAD program de använder sig av. Många av
de ledande CAD programmen stöder IFC både för import samt export i olika
nivåer. Största syftet med filformatet är att arkitekter, konstruktörer och
installatörer får en chans att kommunicera med varandra i olika CAD
system, kalkyl- och konstruktionsprogram för att till exempel undvika
kollisioner som skapar stora problem ute på arbetsplatserna. IFC filen är en
ren textfil som i CAD programmet det skall användas i anpassas för just det
specifika programmets olika komponenter utifrån IFC objektdefinitioner [8].
För att undvika att modeller skiljer sig åt eller kollisioner uppstår mellan
aktörers olika delar när de olika modellerna slås samman till en modell, finns
flertal olika programvaror för att utföra bland annat kollisions kontroller.
Två av de vanligaste programvarorna är Autodesk Navisworks och
Graphisoft Solibri som erbjuder ett BIM-verktyg som analyserar BIMmodellernas tillgänglighet och säkerhet. Det finns en funktion som kallas
”walk-through” där man kan gå runt i modellen med hjälp av programmet
[18].
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2.1.3.2. Vico Office
Utvecklaren till Vico Software är Trimble, som ständigt utvecklar
programvaran utifrån verkliga projekt och kunders behov. År 2008
lanserades bolaget Vico Software. Enligt Patrik, VD på Vico Software, hade
de hade en liten smyglansering innan det men den stora officiella lanseringen
var 2008. Tekniken att använda modeller för mängder, tidsplaner och
kalkyler påbörjades tidigare [17]. 2004 genomfördes Sveriges första 5Dprojekt med hjälp av Vico Office metoden. Utveklingen för Vico Office har
inte expanderat i den utsträckningen som skulle kunna förväntas.
Utvecklingen ligger ungefär tre år efter. Detta beror till stor del på en krasch
2009 där marknaden dog ut i nästan ett år. Många som precis skulle sätta
igång med arbetet av Vico Office blev uppsagda, bytte arbete eller så skedde
förändringar i organisationen vilket medförde att de som skulle starta igång
med projekten fick andra tjänster. I dagens läge har Vico Office cirka 300
stycken användare av programvaran. Utvecklingen i användandet av Vico
Office skulle kunna beskrivas som en x2 kurva där det har skjutit i höjden de
senaste åren [17].
Sverige har den största marknaden för Vico Office att använda modeller till
programmet då Sverige har kommit längst med implementeringen av Vico
Office. Vico Software har fokus i Sverige men jobbar även delvis på den
norska marknaden. När det kommer till tidsplanering så är Finland de största
användarna. Tidplaneringsverktyget Schedule Planner är finskutvecklat och
även planeringsmetoden Flowline utvecklades i Finland till en början. Därför
är det många användare i Finland av just tidplaneringsdelen. Distributören i
Finland är Tekla [17].
Vico och Trimble integrerar med varandra från de tidiga skedena fram till
produktionen. Tillsammans har Vico och Trimble skapat olika koncept.
Enligt ”Vico and Trimble Bring BIM to the Field” består koncepten av
”Design to build” och ”Build to design” vilket innebär att alla handlingar
skapade i modelleringen når produktionen och tillbaka för återkoppling.
”Design to build” utgår från att projektörer, arkitekter och beställare
samarbetar vid tidiga skeden med hjälp av en detaljerad 3D-modell.
Modellen ska vara så detaljerad som möjligt, mellan L300-L500. L-skalan
utgår från att L0 är ingenting till att L500 är en mycket detaljerad 3Dmodell. Med hjälp av 3D-modellen skapas konstruktionsmodeller i program
så som Tekla. Det andra konceptet ”Build to design” innebär att
entreprenörer kan mäta kvaliteten och toleranserna på produktionen med
hjälp av konstruktionsmodellen. De olika koncepten strävar efter en minskad
produktionstid vilket därmed innebär en minskad kostnad. En stor del av
projektet optimeras på detta sätt och mycket av det så kallade slöseriet avtas
[10].
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Vico Office är ett verktyg som integrerar 3D-modeller för att skapa 4D- och
5D modeller samt mängdning. Integrationen av all data är den absoluta
styrkan i Vico Office. Vilket gör Vico Office unikt. Ännu finns det inget
annat program på marknaden som integrerar all data på det viset Vico Office
gör.
Med hjälp av registrerade enhetstider inom byggbranschen kan väl utförda
tidsplaner upprättas. Verktyget som används för tidsplanering heter Schedule
planner där finns en rad olika funktioner som hjälper till att utveckla den
optimala tidplanen. För att minimera onödiga avbrott är tanken bakom
verktyget att produktionen sker fortlöpande genom bland annat bättre
kommunikation mellan parter och administration av resurser och mängder.
Kostandskalkylering, 5D utgör en stor del av Vicos koncept. 5D verktyget
skapar möjligheter för att snabbt analysera och visualisera ett projekts
kostnad och budget[9]. Kalkylen kopplas mot mängdning som utförs utifrån
den skapade 3D-modellen. En väl utformad 3D-modell medför att mer kan
mängdas direkt från modellen. Vico Office har en relativt ny funktion som
innebär att man kan använda sig av PDF ritningar att mängda ifrån.
Funktionen lanserades sommaren 2014. På så vis kan man använda sig av
Vico Office oavsett om inte alla använder sig av arbetet med BIM [17].
Definitioner:
- 2D = Ritningar (juridiskt bindande)
- 3D = Modeller
- 4D = Planering
- 5D = Kostnader
4D och 5D är de verktyg som används i Vico.
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Figur 7: Konsekvensanalys (2015).

Figur 7 ovan visar hur en konsekvensanalys kan gå till i Schedule Planner
som bygger på kontinuerliga möten, utvärderingar av faktiskt utfört arbete,
skapa åtgärder och justera resurser.
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2.2. Fallstudie av Peabs projekt Bottenhavet

Figur 8: Illustration av Peabs projekt Bottenhavet (2015).

Projekt Bottenhavet är ett flerbostadshus med 126 stycken enrumslägenheter för
studenter. Huset delas in i plan ett till plan sex men även i en hög och låg del.
Högdelen syns till vänster på figur 8 ovan och lågdelen till höger i samma figur.
Huset skall byggas i betong och kommer att gjutas i etapper där av indelningen av
huset för att underlätta arbetet med att resa byggnaden. Tanken är att man kan börja
med taket på lågdelen samtidigt som våning fyra påbörjas på högdelen enligt
planeringen Peab har gjort för byggnationen.

Figur 9: En planritning över plan ett (2015).
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Byggnaden skall grundläggas på spetsburna stålpålar. Stålpålarna gjuts 100 mm in i
grundkonstruktionen och det skall vara minst ett 150 mm täckande betongskikt
kring pålarna vid ingjutningen. Marken avger mycket radon, därför skall
grundläggningen utföras radonsäkert genom att betongplattan konstrueras med 200
mm vattentät betong med dubbelsidig armering.
Betongarbetet utgörs med livslängskategori 5. Livslängskategori 5 betyder att det
skall hålla i 100 år. Huset kommer även att bestå av en del prefabricerade
betongkonstruktioner. De delar som kommer att vara prefabricerade är sju stycken
balkongplattor, två stycken tak ovan balkonger, nio stycken pelare för balkonger och
fyra stycken skärmtak ovan entréer.
Stålkonstruktionen kommer både att monteras i form av skruvförband och svetsning.
Stålpelare skall rostskyddsmålas för att motstå korrosion. Träkonstruktionen skall
bestå av virke i hela längder som inte behöver skarvas.
Huset fasad skall putsas i två olika färger. Främst skall huset putas i NCS S 1002-Y
som kan beskrivas som en ljusgrå/vit kulör. Sedan skall halva kortsidorna putsas i
NCS S 8005-G80Y. I figur 10 illustreras hur färgfördelningen ser ut. NCS S 8005G80Y är en kulör som skulle kunna beskrivas som lite mörkare grå. Pelare,
balkongräcken och partier skall i sin tur också målas i den mörkare gråa kulören.

Figur 10: Fasadritning från ena kortsidan (2015).
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2.2.1. Projekt Bottenhavet enligt Gantt
Gantt planeringen över Bottenhavet ger en överskådlig bild när projektet startar
och när det ska vara klart. Lika väl kan start och stop datum för varje aktivitet
utläsas ur Gantt planeringen. Gantt planeringen är skapad av Mikael Jeppson
som arbetar som arbetsledare på Peab i Örebro. Planeringen som Mikael
upprättade var en produktionstidplan för projekt Bottenhavet där han även tog
med planeringen av inköp. I bilaga 1 kan man se hur Gantt planeringen Peab
upprättade för projektet ser ut i A3 format.

2.2.2. Projekt Bottenhavet enligt Flowline
I arbetet med fallstudien översattes Peabs befintliga Gantt planering direkt till
Flowline planering med hjälp av BIM-verktyget Vico Office och dess
integrerade planerings program Schedule Planner. Resultatet blev rörigt och
svårt läst. Måna aktiviteter korsade varandra, vilket betyder att arbetet utförs på
samma plats samtidigt. Vilket är meningen att man ska undvika med hjälp av
Flowline tekniken. Många av aktiviteterna gick inte alls att utläsa vad det var för
aktivitet eller när de startade och slutade. Men utifrån den dåliga Flowline
planeringen finns det stor möjlighet att effektivisera tidplaneringen för att både
spara tid och få en jämnare resursfördelning. I bilaga 2 kan man se hur en tidplan
ser ut i Flowline som direkt översatts från Gantt planeringen Peab hade skapat
för Bottenhavet. I bilaga 3 kan man se ett försök till att effektivisera tidplanen i
Flowline. Tidplanen i bilaga 3 är bristfällig då det endast var ett test i arbetet
med fallstudien.
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2.3. Sammanställning av intervjuer
2.3.1. Intervjuer med anställda på Peab
Intervjuer utfördes med anställda på Peab med olika anställningsformer. De
olika anställningsformerna som intervjuade hade var platschef, arbetsledare samt
entreprenöringenjör. Åldrarna på de intervjuade varierade stort, från den yngsta
arbetsledaren som var 23 år gammal till platschefen som var 56 år. Intervjuerna
gav främst en bild av att de inte vet vad man använder BIM till i full
utsträckning eller vad det är fullt ut. De intervjuade var övertygade om att BIM
är framtiden inom byggbranschen och därför visade de ett visst intresse för att
börja använda sig av BIM både som process och som verktyg. De som hade
använt sig av BIM i arbetet och på så vis genom det hade en bättre bild av BIM
såg främst två hinder med att börja använda sig av BIM för att utföra
tidplanering men även i sin helhet. En av de två anledningarna var att de har för
dålig utbildning och för dålig allmän kunskap om hela processen som dess
verktyg. Den andra anledningen som kom upp var problemet ofullständiga BIMmodeller, där modeller kan skapas på fel vis. Till exempel i ett program som
Vico Office när en mängdning skall göras på ett projekt. Då alla fönster kan ha
samma märkning och på så vis enligt modellen har projektet bara en modell av
fönster fast det egentligen kanske har 15 olika varianter.
När det kom till olika planeringsmetoder så var det två olika metoder som de
kände till. Dessa metoder var de som behandlats i denna rapport, Gantt och
Flowline. Användingen varierade däremot de olika metoderna i mellan. Gantt
hade de använt sig av och förstod hur metoden fungerade. För att ta fram Gantt
planeringar använde de sig av PlanCon Planner på Peab. De kände även till
Flowline men det var inte lika många som använt sig av metoden. De hade
tillgång till Vico Office för att skapa Flowline planeringar men det var bara ett
fåtal av de på Peab som testat att använda sig av den programvaran. När frågan
om man skulle vilja börja använda sig av Vico Office i arbetet ställdes var de
tillfrågade positivt inställda och beredda att ge det en chans. De som testat
programmet tyckte att det var svårarbetat och att arbetet inte flöt på när de
använde sig av Vico Office. Men åter igen nämndes att kunskapen och
erfarenheten om både programmet och så väl metoden Flowline var låg. Likaså
kom problemet med ofullständiga modeller åter upp igen.
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2.3.2. Intervju med Vico Software
Under intervju med VD, Patrik Mälarholm på Vico Software märktes det att
Patrik kände till BIM väl och hur Vico Office skall användas i arbetet med BIM.
Därför var mycket som andra intervjuade bara kände till ytligt en självklarhet för
Patrik, som till exempel olika planeringsmetoder där Gantt och Flowline var
självklara men Patrik kunde nämna flertalet till, vilket ingen annan intervjuad
har kunnat. Patrik nämnde en lång lista av olika metoder. De mest kända
metoderna utöver Gantt och Flowline Patrik nämnde var bland annat CPMplanering och Nätverksplanering. Intervjuen med Patrik gav bilden att Vico
Office verkligen är ett BIM-verktyg och utvecklar en del av BIM.
Patrik har väldigt bra förståelse för hindren med BIM och gav väldigt goda
argument och lösningar för ursäkter många ger att inte börja arbeta med BIM.
Patrik sa att ingenting är perfekt till att börja med. Börja arbeta med det man har
och gör det bästa av situationen. Patrik tog som exempel att börja använda den
modellen som finns och kan man mängda 67 % av modellen så är det bra, om
detta kan leda till att man nästa gång kanske kan mängda 87 % av projektet så är
det väl bra. Men att man framför allt då har börjat använda sig av en ny teknik
och starta arbetet med att utvecklas.
När det kom till de olika metoderna Gantt och Flowline så ansåg Patrik Gantt
vara svårt att kommunicera. Med andra ord att det är svårt att tolka och förstå
problem, brister, risker och luft i resursoptimeringen med hjälp av Gantt. Men
att Gantt kan vara bra om man om man bara ska se data om en aktivitet som
fakta, datum eller tid. Vilket kan vara svårare att se i Flowline. När det kom till
Flowline ansåg Patrik det vara en bättre när man skulle ha en övergripande bild.
Som Patrik kallade det ”ett helikopter perspektiv”. Man kan lätt se taktningen i
projektet med flera hundratals aktiviteter och på så vis lättare effektivisera
tidsplaneringen. Även att en av de största styrkorna hos Flowline var dess
platsbaserade teknik och att det går att göra en platsbaserad uppföljning.
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3. Analys
3.1. Jämförelse mellan Gantt och Flowline
I arbetet med att skapa en Flowline planering ut ifrån ett befintligt Ganttschema
kunde främst konstateras att utföra en planering kräver mycket kunskap och
erfarenhet. I en Flowline planering finns det möjlighet att visa fler detaljerade
parametrar än vad ett Ganttschema kan göra utan dess tilläggs grafer. Den största
skillnaden mellan de olika metoderna är att Flowline är platsbaserat, vilket innebär
att varenda aktivitet är bunden till en plats av projektet. Indelningen kan väljas att
göras så att det passar bäst för just det unika projektet till exempel kan byggnaden
delas in i våningar medan ett annat projekt kan vara bra att dela in i både våningar
och lägenheter, till och med kanske dela upp så långt som till rum. Desto mer
byggnaden delas upp desto bättre vet man att inte arbete utförs på samma ställe. Till
exempel kan många markarbeten utföras samtidigt utan att de krockar med varandra,
har man då bara delat in bygganden i mark och våningar så får man inte den
pressisionen som Flowline planering erbjuder.
En annan fördel med Flowline planering är att bufferttiden syns mellan aktiviteterna
till skillnad från ett Ganttschema där den räknas in i själva aktiviteten. På så vis kan
man inte avskilja i planeringen om aktiviteten faktiskt ska ta den tid det står eller om
det är bufferttid in räknat i den planerade tiden. Hur detta illustreras visas i figur 4
och figur 5 tidigare i rapporten. Genom att i ett Flowline bara visa just den tiden
som går åt för att utföra aktiviteten förebygger man tankesättet att man inte behöver
stressa för man har ändå en viss tid på sig. För det finns en viss deadline men ändå
finns det plats för förseningar. Ett citat som en man konstaterade i arbetet med
planering var ”En arbetsuppgift kommer att ta exakt den tid som är avsett för
ändamålet”- C Northcote Parkinson (1909-1993). Det problemet undviks om tiden
inte bufferttiden är inräknad i den avsedda tiden. Fördelen med att visualisera
bufferttiden på det viset är att det inte påverkar nästkommande aktivitet enligt
planeringen. Genom det kan sådant som den erfarna platschefen bara har i huvudet
och styr upp utefter arbetes gång utan att det finns på papper visualiseras.
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Om en Flowline planering skapa exakt utifrån ett Ganttschema så blir det rörligt och
många aktiviteter korsar varandra och ligger över varandra. Vilket kan utläsas i figur
11 nedan som illusterar hur Peabs Gantt planering skulle sett ut direkt översatt till
Flowline.

Figur 11: Del ett av en Flowline planering skapad direkt ifrån Ganttschema (2015).
Bilden visar en skärmdump får första halvan av Flowline planeringen som skapades i fallstudien. I
figuren ser man hur rörig den direkt översatta planeringen blir utan någon justering.
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Med hjälp av Flowline planering kan man lätt se om tidplanen går att effektivisera.
Genom att i en Flowline planering tydliggörs i fall man skulle tjäna på att lägga till
eller ta bort resurser för att en aktivitet skall gå snabbare eller långsammare. Detta
görs genom att de parallella linjerna ska ligga så parallellt som möjligt med varandra
utan att skapa för stora triangelliknande luckor i mellan aktiviteterna, se figur 12
nedan. På så sett kan man effektivisera och se till att arbete utförs hela tiden på
olika platser med en så jämn resursfördelning som möjligt utan att behöva utföras på
samma plats samtidigt.

Figur 12: Del två av en Flowline planering skapad direkt ifrån Ganttschema (2015).
Figuren visar en skärmdump från andra halvan av Flowline planeringen som skapades i fallstudien. I
figuren kan man se de triangel liknande luckorna.
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4. Diskussion
4.1. BIM-projektering: Process
Skulle BIM användas fullt ut skulle arbetet med att uppföra byggnationer kunna
effektiviseras väldigt mycket och samarbetet mellan alla olika aktörer underlätta.
Men än så länge är det mycket arbete kvar för att nå en prefekt BIM-process, dock
har arbetet kommit en bit på vägen så arbetet är på väg i rätt riktning. Fortsätter det
åt det hållet kommer arbetet med BIM utvecklas mycket snabbare ju mer tiden går.
Trots fördelarna med BIM som verktyg och process, undgår inte branschen ett
flertal hinder. De största hindren med tillämpningen av BIM-projektering är
generationsskiftet och kunskapen om vad som behövs för att skapa kompletta BIMmodeller i de olika BIM-verktygen. Ett flertal inom branschen ser den nya
projekterings tekniken som främmande och utmanande. De företagen som väl
använder sig av BIM-verktyg är inte helt utan problem. Ännu ett hinder vid
användandet av BIM är att företag använder sig av olika program och kan därmed
inte fullfölja konceptet om att skapa en association. Trots användningen av BIMverktyg fungerar dessa inte som ett flytande arbetsflöde. I många fall importerar och
exporterar man så kallade IFC-filer som är kompatibla med de olika programmen.
Detta är inte smidigare än att överlämna ritningar på ett A1 ark. Det andra stora
hindret kan skapa stora problem. Om inte en modell skapas rätt från början kan det
medföra mycket jobb med justeringar för att kunna använda sig av modellen. När
tillexempel en mängdning skall utföras i en modell där innerväggarna har ett lika id
som ytterväggarna så kommer inte mängdningsprogrammet utan justeringar förstå
vad som är ytter- och innerväggar. Därför är det viktigt att man gör modeller rätt
från början. Målet är att alla parter ska använda sig av program som går att ingå ett
samarbete i. Modifieringar skall i realtid ändras på alla parters ritningar och
modeller samtidigt. Dessutom återfinns hinder hos utvecklarna som inte är
samarbetsvilliga mot varandra. Anledningen är att var och en vill vara ledande inom
BIM och därmed skapas en sorts av virtuellt kaos i byggbranschen.
En av de största anledningarna till att BIM inte tillämpas i större utsträckning i
byggbranschen är den bristande kunskapen om vad BIM är. Många är rädda för att
lära sig nya metoder och verktyg, de känner att det är dumt att byta ut något som
redan fungerar till något som kommer ta lång tid innan det fungerar lika bra. Det är
en stor del av generationsskiftet, ju mer de yngre nyutbildade kommer in och blir ett
överskott i branschen kommer arbetet antagligen utvecklas, då de har mer kunskap
om BIM ifrån studierna och ofta en högre data kunskap som används till de olika
BIM-verktygen. Det beror på att många inom byggbranschen speciellt högre
uppsatta är lite äldre och de vet att det arbetet de har gjort fungerar, till och med
fungerar bra. Så efter detta generationsskifte tror jag att ögonen kommer öppnas upp
mer för BIM då många yngre har fått utbildning i det ute på skolorna. Många unga
har mycket ambitioner när de kommer ut i arbetslivet och på så sätt tror jag de
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kommer driva på utvecklingen med BIM, speciellt när de högre uppsatta som
bestämmer byts ut mot den lite yngre generationen. För att lyckas med utvecklingen
av BIM kommer det krävas mycket utbildning och mycket tid att lära sig. En annan
stor anledning är att allting inte sker rätt från första början i de första stegen av
processen. På så vis blir det mödosamt att arbeta med BIM. Det finns ändå ett
intresse av att börja använda sig av BIM i större utsträckning än vad det faktiskt
görs idag. Tror även det kommer behövas läroprojekt där man testar på BIM och där
man antagligen inte kommer lyckas fullt ut med delar av processen men utifrån det
lära sig av sina misstag.
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4.2. BIM-projektering: Verktyg
BIM-projektering kan inte utföras utan dess verktyg. De gör det möjligt att skapa
välutvecklade BIM-modeller och även behandla data med på olika sett i BIMprocessens olika skeden. Att använda ett BIM-verktyg fullt ut behöver inte betyda
att det ska ta längre tid. Det mesta handlar om att lära sig programmets alla
funktioner för att kunna utföra sitt arbete så korrekt och snabbt som möjligt och då
kunna spara tid på de välutvecklade programvarorna. I dagens läge finns det många
välutvecklade BIM-verktyg med stor potential som skulle vara till god hjälp i
arbetet med BIM. Självklart kan alltid program precis som mycket annat göras
bättre och utvecklas för att underlätta arbetet i dem. Men då krävs det att de används
i en större utsträckning för att utvecklarna skall kunna få så mycket feedback på vad
som är bra och dåligt.
Om man tar Vico Office som ett exempel så är det ett väldigt potentiellt program där
man kan åstadkomma mängder, kalkyler och tidplaner. Men det kräver att
kalkylatorerna också använder sig av Vico Office när mängdning och kostnadskakyl
tas fram för att kunna skapa en bra tidplan. Så för att Vico Office skall börja
användas mer på byggföretagen tror jag det främst krävs klara direktiv från chefer
att just det programmet skall användas och att det erbjuds kurser så alla parter lär sig
programmet ordentligt.
Det som kan sätta stop för samarbete mellan olika företag som använder sig av olika
BIM-verktyg kan vara att de olika filformaten inte är kompatibla med varandra.
Därför har filformatet IFC utvecklats. Men enligt mig så är det egentligen inte
mycket lättare att exportera och importera olika filer i olika program. För att arbetet
med BIM-verktyg skall fungera riktigt bra sinsemellan så det krävs ett samlat
filformat som alla program utvecklas i från början, som fungerar i vilken
programvara man än väljer att arbeta i. Men det minskar konkurrensen mellan de
olika BIM-verktygens utvecklare så det är något som jag tror ligger väldigt långt
bort innan det kommer hända. Om det över huvudtaget kommer att hända.
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4.3. BIM-projektering: Tidplanering
För att BIM skall kunna användas krävs det att alla faser innan just 4D och
tidsplaneringen ska tas i fokus har utförts korrekt. Först då kommer tidsplaneringen
att utföras korrekt med BIM. Just nu verkar bollen ligga hos arkitekterna att göra
korrekta BIM-modeller till entreprenörerna. Eller så kan man tycka att bollen kan
ligga hos entreprenörerna att ställa krav på hur BIM-modellerna skall tillverkas.
Men då kommer man dit, att det blir kostsamt. Så först den dagen alla parter vågar
satsa på BIM kommer det fungera fullt ut. Då kommer tidsplaneringen vara en stor
del av BIM-processen. Innan dess kommer det vara svårt att använda BIM i
tidsplanering skedet om inte BIM har används i de tidigare skedena fullt ut. Att till
exempel börja använda sig av ett program att mängda en viss del med hjälp av BIMmodellen för att nästa projekt kanske kunna mängda några procent till är ett steg i
rätt riktning och på så vis har man börjat utvecklingen av att använda sig av BIM.
Många tillverkare som till exempel tillverkarna till Vico Office har utformat en
teknik i programmet där man kan importera PDF-ritningar och inte bara 3Dmodeller. På så vis kan arbetet med BIM användas även om en av aktörerna har valt
att inte använda sig av BIM och 3D-modeller.
Tidplanering fungerar många gånger bra i dagens läge. Men det beror till största
delen på att det finns så många duktiga och erfarna platschefer som skapar
tidplaneringarna. Den bilden jag har fått genom arbetet med den här rapporten är att
platschefen tillsammans med arbetsledarna effektiviserar planeringen själva i
huvudet och styr det efter projektets gång. Istället för att använda sig av en metod
där man kan visualisera det direkt i en tidplanering.
Att använda sig av nya metoder för att utvecklas är alltid bra. Så att använda sig av
till exempel Flowline som tagits upp i den här rapporten skulle vara mycket bra.
Genom den metoden kan man visualisera många parametrar som man inte kan
visualisera lika bra i ett Ganttschema. Genom det skulle man kunna ta bort en stor
press på platscheferna och arbetsledarna. När mycket av det platscheferna bara har i
huvudet visualiseras i en tidplan där alla aktörer och arbetare lätt kan avläsa när
aktiviteten skall utföras och var. Skulle man börja använda sig av Flowline istället
för som vanligast nu Gantt metoden så skulle man kunna effektivisera hela
produktionen men inte bara det. Man skulle även underlätta arbetet och slippa
irritation. Genom att inga arbeten skulle, enligt planeringen, utföras på samma plats
samtidigt. Dock så sker det ofta inte idag heller, mattläggaren lägger inte mattan
samtidigt som målaren målar i lägenheten. Men precis som jag nämnde innan är det
sådant som platscheferna och arbetsledarna styr upp utan att det kanske visualiseras
fullt ut i tidplanen.
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En Gantt planering gör det väldigt enkelt för en icke insatt att förstå när en aktivitet
startar, slutar och vad den behandlar vid en första anblick. Planeringen behandlar
bara åtgångstiden för ett projekt där bufferttiderna är inräknade i den totala tiden för
aktiviteten. Det blir därför väldigt svårt att tolka och förstå problem, brister, risker
och luft i resursoptimeringen med hjälp av Gantt. Resurserna fördelas inte i själva
Gantt planeringen utan redovisas i separata grafer vid sidan om planeringen. Med
hjälp av en Flowline planering kan man redovisa mer än i ett Ganttschema direkt i
planeringen. Flowline är en platsbaserad planeringsmetod, där redovisas det vilka
aktiviteter som utförs var i projektet och när under projekttiden. Bufferttiden
redovisas inte som i ett Ganttschema utan visualiseras genom mellanrummen mellan
de parallella linjerna som redovisar aktiviteterna. Detta visas i ett exempel i figur 5.
Det medför att endast den planerade åtgångstiden för aktiviteten redovisas och på så
vis blir det mycket lättare att följa upp om man ligger i fas.
Det finns möjligheter att effektivisera med hjälp av Flowline i planeringen. Men
många gånger när en Gantt planering används utförs effektiviseringen av
platschefen direkt i huvudet med hjälp av erfarenhet på plats under projektets gång.
Ofta har en platschef mycket att tänka på, med hjälp av en Flowline planering skulle
en del av den bördan kunna släppa genom att visualisera den i en planering där vem
som helst kan utläsa det utan att gå och behöva fråga platschefen. För att kunna
utföra en god planering behövs en god kunskap och relativit lång erfarenhet. Det
spelar ingen roll vilken metod eller vilket verktyg man använder sig av om man inte
vet någonting om hur det verkligen fungerar ute i verkligheten. Finns god kunskap
och erfarenhet så kan en bra tidplan skapas med alla metoder, då är det de små
detaljerna som skiljer metoderna åt och framför allt vilken metod och verktyg
personen i fråga har mest kunskap om.
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4.4. Några ord om att upprätta Flowline planering
Arbetet med att skapa en Flowline planering kräver kunskap och förståelsen för
vilka aktiviteter som kunde starta när, när nästkommande kunde starta med
beroenden på den tidigare aktiviteten och var de utfördes. Lika stor kunskap och
förståelse krävs vilken metod som man än väljer att använda. Under arbetets gång
med att upprätta Flowline tidplanen kom man på knep och hur man skulle kunna
gjort tidplanenen bättre och mer lättläslig. Till exempel att det varit en bra idé att
dela upp platsindelningen med en hög och låg del i detta projekt. Ett förslag på hur
det skulle kunnat se ut i Schedule Planner visar figur 13 precis nedanför. På så vis
hade många linjer inte korsat varandra i planeringen och gett ett bättre resultat.
Arbetet med att sätta fönster i högdelen kan utföras trots att innerväggar monteras i
lågdelen utan att det stör varandra. Det tydliggörs bättre med en mer väl gjord
indelning.

Figur 14: Två varianter av platsindelning till projekt Bottenhavet i Schedule Planner (2015).
I figur 14 visar altenativ A platsindelningen i Flowline planeringen som skapades i fallstudien. Om
altenativ B valts så hade det gett ett bättre resultat till planeringen som blev mindre rörigt.
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5. Slutsats
Skulle BIM tillämpas redan från tidigt stadie av projekteringen skulle byggprojekt
kunna effektiviseras. Arbetet skulle underlättas mycket för alla iblandade. Det största
hindret mot arbetet med BIM i en större utsträckning ligger hos företagen. De behöver
satsa på användandet av BIM i större utsträckning. Arbetet visar att de första projekten
inte kommer gå smärtfritt men efter att man använt sig av BIM i några projekt skulle
man inte välja att bygga traditionellt, speciellt i större projekt.
Tillämpas Flowline i tidplaneringsfasen istället för Gantt så skulle det gå att
effektivisera för att spara tid och pengar. Gantt har även sina styrkor, där man lätt kan se
vilket datum aktiviteten startar och slutar, vilket kan bli rörigt i en Flowline planering.
Arbetet visar att Flowline är en tydligare och bättre planering som redovisar fler
parametrar direkt i planeringen utan tilläggsgrafer än i en Gantt planering.
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Bilaga 4
Jakob Löfgren
Örebro Universitet

VT 2015

Intervju
Blå markerat är intervjuaren som säger under intervjun
Svart är vad den intervjuade säger

Namn: Samuel Oktay

Företag: Peab Sverige AB

Position: Arbetsledare

Kön: Man

Ålder: 23

Fråga 1
- Vad betyder BIM för dig?
- Rak översättning tänker jag effektivisering.
- 5D och effektivisering.
Fråga 2
- Vad tycker du om BIM?
- I dagens läget intressant
- Inte jobbat med det så mycket men utav det jag har gjort så känns det som det
finns väldigt mycket potential men det är väldigt outforskad mark.
- Förstår du vad jag menar?
- Ja, det är ungefär samma känsla jag har.
- Ja det känns som att det kommer komma, det känns som att det är något vi
kommer jobba med men det känns som att ingen har kommit överens om det och
ingen förstår vad de håller på med i dagsläget.
- Alla försöker jobba med det men förstår inte vad de håller på med.
Fråga 3
- Använder ditt företag er av BIM?
- Vi försöker använda oss av BIM men det är samma sak där, vi håller på att lära
oss.
- Det kommer säkert komma om ett par år, just nu är det jag och Bosse som håller
på med det och testar.
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Fråga 4
- Hur använder ni er av BIM enligt dig?
- I dagsläget?
- Ja precis.
- Vi 3D-projekterar bara, vi använder inte BIM fullt ut.
- Utan vi får en BIM-modell som vi kör en kollisionskontroll på sen så är det inte
mer med det.
- Vi får ritningar och allting i 3D , Hela huset i 3D och sen så sätter vi in el, rör,
vent och sen tittar vi så ingenting krockar.
- Det är typ bara det vi gör i dagsläget.
- Förhoppningarna är att det ska bli mer, mer Vico, mer allting.
Fråga 5
- Hur ser du på BIM i framtiden
- Väldigt aktuellt, tror det kommer mycket så.
- Så jag tror om man hittar i Stockholm eller någonting där de har mycket
tightare och mycket mer tidspressade på ett annat sätt än vad vi är.
- Dom kommer nog tvungna att använda BIM bara på grund av logistik, när
varor ska komma och vilket skede de är i.
- Om man tittar på Maul of Scandinavia och dem här så är det säkert jätte BIMprojekterat.
- Jag tror att ju längre tiden går så kommer vi bli mer och mer tidspressade och
det blir mer pengar fort.
- Jag tror det kommer vara väldigt aktuellt om säg 5 år.
Fråga 6
- Ser du några hinder med utvecklingen?
- Nej faktiskt inte.
- Kanske för sådana som är, vad ska man kalla det? Ej från datortiden.
- Att det blir mer för dem att anpassa.
- Många av våra platschefer är ganska gamla i dagsläget.
Fråga 7
- Vilka BIM-verktyg använder ert företag er av? Och vilken använder just du dig
av i dina arbetsuppgifter?
- Solibri och Vico.
- Jag använder båda två.
- Och Revit, det är också ett BIM-verktyg.
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Fråga 8
- Vad tycker du om verktyget/verktygen du använder dig av?
- Solibri fungerar jätte bra.
- Revit fungerar jättebra
- Vico känns lite, vad ska man kalla det? Reglerat.
- Det är ett jätte bra verktyg men det känns som att man skulle vilja kunna arbeta
mer fritt.
- När jag arbetar i Vico känner jag min inlåst, det känns som att jag är hindrad.
- Skulle vilja arbeta mer fritt, vill att det ska flyta på snabbare, tar jätte långtid att
arbeta i Vico.
- När man börjar arbeta i modellen så måste man uppdatera den, det tar typ 5-10
minuter att jag ska se förändring för jag kan se värden och koppla dem till
objekt men de kopplingarna görs inte förens jag uppdaterar modellen.
- Det känns lite handikappsanpassat.
Fråga 9
- Känner du till några andra BIM-verktyg?
- Nej faktiskt inte
Fråga 10
- Skulle du kunna tänka dig att testa nya BIM-verktyg?
- Ja definitivt.
- Jag gillar att testa nya verktyg.
- Ser vi att något annat funkar, då väljer vi att ta upp det direkt.
Fråga 11
- Att planera är en självklarhet men varför tycker du att man ska planera?
- Så att man får bättre struktur, så att man slipper kaoset och får en bättre
helhetssyn vad som ska göras och vd som kommer att hända.
- Har vi sämre planering så syns det, både ekonomiskt och ute på arbetsplatsen,
det blir dålig arbetsmoral.
- Vi försöker planera så mycket för att jobbet ska flyta så mycket som möjligt,
egentligen för att våra killar ska tjäna så mycket som möjligt.
- Tjänar de pengar tjänar vi pengar.
Fråga 12
- Vilka planeringsmetoder känner du till? Att du känner till Gantt och Flowline tar
jag för givet då, men känner du till någon annan metod?
- Jaja dem känner jag till.
- Nej det är faktiskt bara dem.
Fråga 13
- Vilka planeringsmetoder har du använt dig av?
- Gantt, nästan bara Gantt.
- Litegrann Flowline.
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Fråga 14
- Tycker du att det finns någon brist med de planeringsmetoderna du använt dig
av?
- Inte vad jag vet, jag är ingen expert i vardera så i dagsläget nej.
- Kan tänka mig jag kan hitta många brister om jag skulle sätta mig in i det.
- Men det är mer platschefer som arbetar med det.
Fråga 15
- Vilka Planeringsverktyg använder du dig av?
- Plancon och Scheduleplanner.
Fråga 16
- Anser du att de programmen vara BIM-verktyg?
- Inte Plancon bara Scheduleplanner.
Fråga 17
- Ser du några problem med att börja använda dig av Vico Office och Flowline
fullt ut?
- Nej faktiskt inte, det är något jag skulle vilja använda mig av.
Fråga 18
- Enligt skaparna av Vico Office skall man kunna effektivisera produktionstiden
med hjälp av planeringsmetoden Flowline som verktyget behandlar, tror du det
är möjligt i praktiken?
- Till viss grad, 5% kanske.
Fråga 19
- Skulle du kunna tänka dig att börja använda dig av BIM-verktyget Vico Office?
- Ja, hela programmet
Fråga 20
- Varför skulle du vilja/inte vilja det?
- Bara för att man får en bättre helhetsyn.
- Det känns bra att ha allt i ett program.
- Både kalkylen, modellen och planeringen.
- Det känns skönt att ha det på ett och samma ställe, jag tror vi skulle få en
mycket bättre helhetssyn på vad som händer.
Fråga 21
- Ser du några problem med att börja använda dig av Vico Office och Flowline?
- Bara generationsskiftet, att alla leden måste hänga med
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Intervju
Blå markerat är intervjuaren som säger under intervjun
Svart är vad den intervjuade säger

Namn: Bo-Göran Lindeberg

Företag: Peab Sverige AB

Position: Entreprenör Ingenjör

Kön: Man

Ålder: 52

Fråga 1
- Vad betyder BIM för dig?
- BIM för mig betyder bättre planering.
- Allting blir lite enklare med bra modeller.
- Det blir enklare att få fram mängder, du får lättare att förstå hur bygget ser ut
och då kan du planera bättre och får bättre styrning på det hela.
Fråga 2
- Vad tycker du om BIM?
- Jag tycker det är bra.
Fråga 3
- Använder ditt företag er av BIM?
- Vi börjar, till viss del gör vi det.
- Vi försöker få till det.
Fråga 4
- Hur använder ni er av BIM enligt dig?
- Det används lite olika i Peab vet jag.
- På en del ställen används det inte alls och på en del ställen används det väldigt
mycket beroende på vem som jobbar var.
- Men vi ska ju ha det till att ta ut mängder, vi ska göra kalkyler och vi ska
tidplaner.
- Men sen kan man även använda det till att göra energiberäkningar,
ljusberäkningar, akustikberäkningar om du har modeller som är bra.
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Fråga 5
- Hur ser du på BIM i framtiden
- Ja det måste vi köra.
Fråga 6
- Ser du några hinder med utvecklingen?
- Ja det är det.
- Det är ju att branschen i stort är, de börjar använda BIM men många ställen är
kunskapen för låg.
- Man måste börja säga att man ska ha grejerna och ställa krav på att vi ska ha
modeller som går att använda så måste branschen hänga med.
Fråga 7
- Vilka BIM-verktyg använder ert företag er av? Och vilken använder just du dig
av i dina arbetsuppgifter?
- Solibri och Vico.
- Sen vet jag att det finns folk som arbetar i diverse ritprogram Revit bland annat.
- Du använder dig alltså av Solibri och Vico?
- Ja
Fråga 8
- Vad tycker du om verktyget/verktygen du använder dig av?
- Solibri tycker jag är mycket bra.
- Vico är lite mera knöligt att hålla på med.
- Men bara man lär sig det, man måste lära sig programmen sen funkar det.
Fråga 9
- Känner du till några andra BIM-verktyg?
- Audodesk har ju många inom 3D, Naviswork och diverse ritprogram
- Och det finns, ja alla ritprogram som finns, det finns ju hur många som helst.
- Sen finns det ju även en massa program ljud, energi och såna där saker så det
finns mängder med program du kan använda.
- Men känner till ArchiCad, Revit, ja alla Autodesks produkter och något
energisprogram som heter IDA.
Fråga 10
- Skulle du kunna tänka dig att testa nya BIM-verktyg?
- Ja absolut
Fråga 11
- Att planera är en självklarhet men varför tycker du att man ska planera?
- För att det blir ett bättre resultat, det blir ett bättre hus, det blir bättre koll på
ekonomin, det blir bättre koll på tider.
- Det är något man tjänar på! Alla tjänar på det.
- Ett bygg där det är kaos på är det ingen som.. det blir ju inte bra, inte ur någon
synpunkt egentligen.

2 (4)

Bilaga 5
Jakob Löfgren
Örebro Universitet

VT 2015

Fråga 12
- Vilka planeringsmetoder känner du till? Att du känner till Gantt och Flowline tar
jag för givet då, men känner du till någon annan metod?
- Ja det är väl i princip det vi kör.
- Någon annan metod känner jag ej till.
Fråga 13
- Vilka planeringsmetoder har du använt dig av?
- Gantt och Flowline.
- Framför allt Gantt.
Fråga 14
- Tycker du att det finns någon brist med de planeringsmetoderna du använt dig
av?
- Nej inte direkt.
- Allting utgår på att du ska kunna verktygen, då är det inga problem.
- Det där är det som är negativit.
- Har du kunskap i hur programmen fungerar så kan du använda dem bra.
Fråga 15
- Vilka Planeringsverktyg använder du dig av?
- Vico och Plancon
- I och med att jag kan Plancon bättre tycker jag det är bättre men tror Vico är
det bättre verktyget.
- Det bättre systemet kan man säga.
- Att Flowline är ett bättre tidplanerings system.
- Sen kanske inte Vico är det bästa verktyget, finns säkert fler program som
jobbar med frågan
Fråga 16
- Anser du att de programmen vara BIM-verktyg?
- Inte Plancon bara Vico.
Fråga 17
- Ser du några problem med att börja använda dig av Vico Office och Flowline
fullt ut?
- Nej ifrån sätt att vi måste ha en modell.
- Vi måste ha en modell som är så pass bra att det går att använda den.
- Sen är det väl mer att man måste lära sig.
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Fråga 18
- Enligt skaparna av Vico Office skall man kunna effektivisera produktionstiden
med hjälp av planeringsmetoden Flowline som verktyget behandlar, tror du det
är möjligt i praktiken?
- Ja det tror jag.
- Om du analyserar ett Flowline så tror jag att du skulle kunna hitta lite mer
bättre tider och lite bättre förstålse för flödet.
- Men det är inte säkert att det blir mycket bättre, är du en duktig planerare så
kan ett Gantt schema bli precis lika bra.
Fråga 19
- Skulle du kunna tänka dig att börja använda dig av BIM-verktyget Vico Office?
- Ja
Fråga 20
- Varför skulle du vilja/inte vilja det?
- Det är ju för att, del för att det är enklare kalkyler.
- Det är enklare om du ändrar en modell att göra kalkyler.
- Sen att man kopplar ihop modeller och tidplanering.
Fråga 21
- Ser du några problem med att börja använda dig av Vico Office och Flowline?
- Nej inte mer än att man måste lära sig programmet och att vi måste få modeller
som fungerar.
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Telefon intervju
Blå markerat är intervjuaren som säger under intervjun
Svart är vad den intervjuade säger

Namn: Magnus Landin

Företag: Peab Sverige AB

Position: Platschef

Kön: Man

Ålder: 56

Fråga 1
- Vad betyder BIM för dig?
- Det är ju någonting med lärlingarna och hur man sköter tiden.
Fråga 2
- Vad tycker du om BIM?
- Jo men det är nog bra.
- Nu har ju inte jag hanterat BIM för det har min arbetsledare gjort men man
assisterar ju deras lärlings, hålls ju i ordning som en elektronisk lärlingsbok.
- Det är det vi använder BIM till, sen kanske det har andra funktioner också men
det tycker jag är bra för då tar du med lärlingen i det fallet.
Fråga 3
- Använder ditt företag er av BIM?
- Ja det gör vi.
Fråga 4
- Hur använder ni er av BIM enligt dig?
- Ja precis, vi använder oss av BIM precis som jag nämnde i frågan tidigare.
- Sen kanske det finns andra funktioner men det vet inte jag, men det är det jag
avnänder i min roll som chef.
Fråga 5
- Hur ser du på BIM i framtiden? Det kanske du inte är så insatt i då.
- Det är jag ju inte då men med min roll så ser jag ju inte det men det måste ju
vara framtiden att man kör digitalt, så måste det ju vara.
Fråga 6
- Ser du några hinder med utvecklingen?
- Nej det kan bara vara möjligheter att använda det på det viset.
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Fråga 7
- Vilka BIM-verktyg använder ert företag er av? Och vilken använder just du dig
av i dina arbetsuppgifter?
- Nej inte i övrigt satt säga, det är inget jag kan.
- Det kanske är något man ska göra men det är inget jag är insatt och kan något
om det.
- Inga CAD program eller något sådant program?
- Nej.
Fråga 8
- Vad tycker du om verktyget/verktygen du använder dig av?
- I och med att jag inte använder mig av några BIM-verktyg så har jag ingen
åsikt.
Fråga 9
- Känner du till några andra BIM-verktyg?
- Nej det gör jag inte heller.
Fråga 10
- Skulle du kunna tänka dig att testa nya BIM-verktyg?
- Jadå det skulle jag kunna göra.
Fråga 11
- Att planera är en självklarhet men varför tycker du att man ska planera?
- Man måste kunna styra i och med att man har så mycket personer och
entreprenörer som kommer och ska samordna så måste man planera och få till
det.
- Så att säga, det är fullt nödvändigt.
- Det finns ingen möjlighet att inte planera och ha dokumenterad planering.
Fråga 12
- Vilka planeringsmetoder känner du till?
- Gantt eller Flowline?
- Ja jag känner till Gantt planering men inte använt mig av det.
- Eller är de det vi använder oss av?
- Ja det var det du visade mig när jag var och hälsade på i byggkojan.
- Ja det använder jag mig av så det vet jag vad det är.
- Flowline har jag inte jobbat något med men känner till det.
- Känner du till någon annan planeringsmetod?
- Nej
Fråga 13
- Vilka planeringsmetoder har du använt dig av?
- Jag använder mig av Gantt som jag nämnde tidigare.
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Fråga 14
- Tycker du att det finns någon brist med de planeringsmetoderna du använt dig
av?
- Det kan jag inte säga då jag inte vet något annat.
- Jag är van vid det där så det är svårt att liksom vet något annat.
- Det finns inget du tycker är dåligt med det?
- Nej jag tycker nog att det funkar, när jag använder det tycker jag att det funkar
så det är inget jag kan påpeka så där.
- Så nej.
Fråga 15
- Vilka Planeringsverktyg använder du dig av?
- Plancon vi har och som vi använder.
Fråga 16
- Anser du att de programmen vara BIM-verktyg?
- Nej det kan jag inte svara på, det känner jag inte till om det är.
- Jag tror inte det.
Fråga 17
- Ser du några problem med att börja använda dig av Vico Office och Flowline
fullt ut?
- Nej det tror jag inte.
- Vico det är det som Bosse har visat mig.
- Nej det tror jag inte är några problem även om jag själv inte har använt det så
ser jag nog fördelar med det.
- Bosse har visat mig lite i det men absolut inte så att jag är insatt i det.
Fråga 18
- Enligt skaparna av Vico Office skall man kunna effektivisera produktionstiden
med hjälp av planeringsmetoden Flowline som verktyget behandlar, tror du det
är möjligt i praktiken?
- Ja det är det säkert.
- Om det bara är genom det programmet eller om det finns andra program också
men ja det tror jag säkert går med det hjälpmedlet.
Fråga 19
- Skulle du kunna tänka dig att börja använda dig av BIM-verktyget Vico Office?
- Ja men det beror på vem jag har med mig.
- Själv skulle jag inte nog inte börja med något nytt, det känns lite svårt.
- Då ska man ha någon arbetsledare som är intresserad som driver det så kan
man använda det men jag startar nog inte upp det själv.
- Det tror jag inte nej, inte som det känns nu i alla fall.
Fråga 20
- Varför skulle du vilja/inte vilja det?
- Inte själv som jag nämnde innan.
- Det känns lite jobbigt att starta med något nytt, det är väl den biten.
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- Man måste vara mer intresserad och skulle gärna vart lite yngre så att man är
mer entusiastisk.
Fråga 21
- Ser du några problem med att börja använda dig av Vico Office och Flowline?
- Nej det är ju något nytt.
- Det är väl det som är problemet, att man måste starta upp något nytt.
- Man är ju liksom, ja lite gammal i det andra.
- Men är det någon som börjar så får man följa med.
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Intervjufrågor
Sanna fick svara på frågorna som ett frågeformulär då förhinder att utföra intervjun
uppstod,

Namn: Sanna Erlandsson

Företag: Peab Sverige AB

Position: Arbetsledare

Kön: Kvinna

Ålder: 29

BIM
1. Vad betyder BIM för dig?
Att man tar tillvara och använder den information som redan finns i ett projekt så att
olika arbetsgrupper slipper leta upp/skaffa sig information om och om igen.
2. Vad tycker du om BIM?
Om det fungerar och alla använder det rätt så att man kan lita på uppgifterna, i min
roll mängda och beställa efter dem, så tror jag det kan vara väldigt tidsbesparande
och att man undviker mycket fel.
3. Använder ditt företag er av BIM?
Nej inte i de projekt jag deltagit i.
Om Ja
4. Hur använder ni er av BIM enligt dig?
5. Hur ser du på BIM i framtiden
Jag hoppas att det slår igenom i hela kedjan från idé hos beställaren till
genomförande och förvaltning. Då tror jag att man kan få ut mest av det och
verkligen spara tid och pengar. I produktionsskedet och i min roll som arbetsledare
skulle jag kunna spara mycket tid på framförallt mängdning, och även få bättre koll
på kostnader och uppköpta mängder och hur vi ligger till inför prognoser.
6. Ser du några hinder med utvecklingen?
Alla måste förstå vikten av att lägga in rätt information i modellen, annars blir den
oanvändbar. Det gäller också att ha kunskap och kunna ha en översikt och förståelse
för det man gör för om man litar för mycket på information ur en modell utan att
förstå vad den betyder kan det bli väldigt stora och kostsamma fel. Generellt känns
byggbranschen lite trög, jag trodde att BIM var verklighet redan när jag tog examen
för fyra år sedan, men kan sedan ut i en bransch där man precis bara börjat testa
tekniken i liten skala.
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7. Vilka BIM-verktyg använder ert företag er av? Och vilken använder just
du dig av i dina arbetsuppgifter? (programvaror)
Jag har bara gratisprogram tex TEKLA BIMsight, Navisworks Freedom och Solibri
Model Viewer. Tyvärr har jag inte varit i ett projekt som är projekterat i BIM så jag
har aldrig kunnat hämta information om mängder och liknande i modellen, har bara
använt dem för kollisionskontroll av installationer och liknande.
Om något BIM-verktyg används
8. Vad tycker du om verktyget/verktygen du använder dig av?
Har tyvärr inte gått några utbildningar i verktygen, så som självlärd inser jag att det
går att få ut mycket mer av programmen.
9. Känner du till några andra BIM-verktyg?
a. Inom 3D modulering? (arkitektur)
På universitetet använde vi oss av Revit för att rita modeller.
b. Inom konstruktion modulering?
Använde Tekla på Universitetet.
c. Konstruktionsanalys? (beräkningar & dimensionering)
Nej
10. Skulle du kunna tänka dig att testa (nya) BIM-verktyg?
Absolut, det vore bra om Peab bestämde sig för ett verktyg som vi ska använda oss
av och sedan satsa på att utbilda och informera om fördelarna med det. Tror att detta
är på G men inget som slagit igenom till oss.
Återkommer till BIM-verktyg ang. planering längre ner.
Planering
11. Att planera är en självklarhet men varför tycker du att man ska planera?
För att undvika stopp i produktionen och få projektet att rulla på smidigt, undvika
onödiga arbetsmoment och se till att möjliggöra bästa arbetsmiljön, spara pengar
och miljö.
12. Vilka planeringsmetoder känner du till?
a. Känner du till Gantt?
Ja
b. Känner du till Flowline?
Ja
c. Någon annan metod?
Nej
13. Vilka planeringsmetoder har du använt dig av?
När det kommer till tidplaner har vi bara kört Gantt i PlanCon.
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14. Tycker du att det finns någon brist med de planeringsmetoderna du använt
dig av?
Tyvärr har man inte kopplat tidplanen till produktionskalkylen, vi utnyttjar därför
inte resursplaneringen som finns i programmet. Eftersom vi inte utnyttjar PlanCon
på rätt sätt vet jag inte om det har några brister. Även här krävs det att man får med
rätt information från början, så att man tar tillvara på informationen man tog fram
under kalkylskedet och använder det för att göra en bra produktionskalkyl som kan
fungera som bas för en tidplan.
15. Vilka Planeringsverktyg använder du dig av? (programvaror)
PlanCon
16. Anser du att de programmen vara BIM-verktyg?
Nej, inte som vi utnyttjar det.
17. Skulle du kunna tänka dig att testa BIM- verktyg?
Ja förutsatt att projektet och alla inblandade vill göra det.
Vico Office & Flowline
18. Ser du några problem med att börja använda dig av Vico Office och
Flowline?
Inte för min del, men jag tror att det kan vara svårt att få genomslag för tex Flowline
eftersom det inte känns igen. Man vill se något man är van vid.
19. Enligt skaparna av Vico Office skall man kunna effektivisera
produktionstiden med hjälp av planeringsmetoden Flowline som verktyget
behandlar, tror du det är möjligt i praktiken?
Jag tror att man måste vara väldigt duktig på planering och ha stor kunskap om
planeringsverktygen för att kunna effektivisera på det sättet. Idag är det ofta
platschefen som gör tidplanen i projektet och många platschefer har alldeles för
många arbetsuppgifter för att kunna lägga fullt fokus på planeringen som jag tror
skulle behövas.
20. Skulle du kunna tänka dig att börja använda dig av BIM-verktyget Vico
Office?
Ja, som jag skrev innan om det är det man satsar på i nästa projekt, och alla
inblandade kör fullt ut på det.
21. Varför skulle du vilja/inte vilja det?
Jag tror på BIM och skulle verkligen vilja att det slog igenom hela vägen. Idag
känns det som att arbetet görs om och om igen i varje steg.
22. Ser du några problem med att börja använda dig av Vico Office och
Flowline?
Bristfällig/ fel information som förs in så att man inte kan lita på informationen.
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Intervju
Blå markerat är intervjuaren som säger under intervjun
Svart är vad den intervjuade säger

Namn: Patrik Mälarholm

Företag: Vico Software

Position: VD

Kön: Man

Ålder: 40

Fråga 1
- Vad betyder BIM för dig?
- BIM?
- Ja.
- Det var en bred fråga.
- Ja du kan kortfatta svaret lite.
- Jag själv har ju jobbat med teknik sen jag var i samma situation som du, och
pluggade.
- Då var det oerhört stökig att sitta och trimma linjer på svart bakgrund i Auto
CAD och tyckte det borde finnas bättre sätt att kommunicera och designa mina
lösningar.
- 95 tror jag att jag rita min sista 2D ritning och sen dess har jag använt modeller
till det och om det är BIM är jag inte riktigt säker på.
- En 3D modell är mer en grafisk representation utav ett objekt man jobbat med,
men många i branschen tycker att en 3D-modell är BIM.
- Min definition är, jag brukar inte använda mig så mycket av BIM av skälet att
det finns många definitioner ut av det.
- Men om du ska få min uttalade så är det att tillföra icke geometrisk information
på ett objekt som oftast är en 3D modell.
- Det är Patriks definiton.
- Sen har jag studerat och läst ganska mycket om National BIM Standard och om
hur de gör i Tyskland och Storbritannien.
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Fråga 2
- Vad tycker du om BIM?
- Om BIM är att tillföra icke geometerisk så är…
- Ja jo men det är väl rätt.
- För mig är det mer om att överföra interformation mellan olika discipliner, att
återanvända det vi har skapat, att hitta ett gemensamt arbetesflöde.
- Jag menar när du sen kommer sitta och göra A-handlingar så har du ritat upp
det på en ritning och bestämt hur den punktstreckade linjen ska vara för
överskåpen i köket och hur allt ska ligga men ingen kommer att använda den
informationen utom när de sitter med mätstocken på Peab och undrar hur
många skåp du satt upp eller hur många löpmeter innervägg.
- Då ärver vi ingen information, utan vi skapar informationen på nytt så
egentligen så ritar de upp huset igen när de mäter på ritningen.
- Så ut ifrån mitt perspektiv så tycker jag att BIM ska vara bryggan att komma
över att ärva information och förädla information i ett projekt istället för att
hela tiden börja om.
- Så ja tycker BIM är bra.
Fråga 3
- Att ert företag använder sig av BIM kan man väl säga?
- Absolut
Fråga 4
- Hur använder ni er av BIM enligt dig?
- Vårt fokus är på att tillämpa tid och kostands optimering i byggprojekt.
- Med andra ord inte bara för kollisionskontroller, byggbarhetsanalyser och
visualiseringar.
- Det gör vi också i vårt system men inte bara, tid och pengar är de två viktigaste
aspekterna vi jobbar med.
Fråga 5
- Hur se du på BIM i framtiden?
- En självklarhet
Fråga 6
- Ser du några hinder med utvecklingen av BIM och i så fall vilka?
- Människorna.
- En försändring i branschen utifrån att…
- Det kan också bli att man har förstora förväntningar på vad man ska få ut utan
en BIM-modell.
- Men förändring av organisnationer är största problemet.
- Som vi prata om tidigare att det är jobbigt att förändra att lära sig något nytt
och att man ser kortsiktigt.
- Att man bara ser utifrån idag, jag måste gå på kurs, jag måste lära mig ett
dataprogram istället för att man ser om ett halvt år när jag kan det här kan jag
spara tid och fokusera på roligare saker.
- Jag tror väl det är den största begräsningen vi kan se.
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Fråga 7
- Känner du till några andra BIM-verktyg?
- Om vi först tar inom 3D modulering och arkitektur
- Absolut, hur många vill du ha?
- Några stycken, de nämn de största och vanligaste du känner till.
- Revit, ArchiCad, Tekla, SketchUp, Navisworks, Bently.
- Jag kan försätta.
- Känner du till några inom konstruktions modulering?
- Ja det är ju Tekla i huvudskak,
- Revit, Skia, FEM design.
- Sen inom konstruktions analys?
- Ja det är ju FEM design.
- Skia skulle jag säga också.
- Tekla är ju på något sätt också.
Fråga 8
- Att planera är en självklarhet men varför tycker du att man ska planera? Största
anledningen?
- Bättre kontroll på byggprocessen.
- Minimera risk, du kan få fler anledningar om du vill.
Fråga 9
- Att du känner till planeringsmetoder som Gantt och Flowline förstår jag, men
känner du till någon annan?
- Gantt i förhållande till CPM planering eller nätverksplanering.
- Strukturtidplaner.
- Sen finns det olika teorier och tekniker för att planerna.
Fråga 10
- Tycker du att det finns någon brist med de planeringsmetoderna du behandlat?
- Det pratar vi om alla dagar i veckan.
- Det är ju just planeringstekniken.
- Gantt tekniken är ju oerhört svårläst för de som inte är, ja för alla egentligen.
- Extremt svår läst, man kan ju plocka upp en tidplanering från vem som helst
egentligen och visa den för någon annan att börja tolka och förstå var vi har
problem, brister, risker och luft i resursoptimering och luft i tidplaner.
- Just Gantt är väldigt stökigt tycker jag.
- Vi har fastnat där bara för att det är bara de verktygen som finns på marknaden.
- Vi kan bara planerna med Gantt bara för att alla tidsplaneringsverktyg som
finns är för Gantt eller CPM planering.
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- Nu kommer det lite frågor om just Vico.
Fråga 11
- Finns det några konkurrenter till Vico Office? I så fall vilka?
- Det beror på vilken del du menar, det finns konkurrenter i varje i varje enskild
modul.
- Om man tittar inom tidplanering finns det en uppsjö med olika
tidplaneringsverktyg.
- Om vi tittar på Vico Office som ett verktyg för kollisionskontroller så finns det ju
verktyg för det också, som till exempel Solibri eller Navisworks.
- Tittar man på mängdavtagning, ja skalstocken det är ju ett verktyg på sitt sätt
eller att göra en mänglista ur CAD programmet så då är Revit en konkurrent.
- Det finns ingen konkurrent som behandlar 4D och 5D tillsammans på samma vis
som Vico Office?
- En av de absoluta styrkorna i Vico Office är integrationen
- Att all data samlas på samma ställe och det mig vetligen har jag inte hittat
någon som gör det på det viset Vico gör.
- Så av det skälet så är svaret nej ingen som gör helheten men däremot finns det
de som exporterar mängder från en 3D modell över till en kalkyl eller några
steg ut av dem men inte hela vägen.
Fråga 12
- Varför man just skall använda sig av Vico Office och Flowline enligt dig? Vilka
är de starka egenskaperna jämfört med eventuella konkurrenter?
- Jämtemot konkurrenterna, då tycker jag det är förmågan att analysera och ta
bättre beslut
- Analysera data och information.
- Förändringshantering otroligt viktigt och med andra ord versions hantering.
- Att se hur tid och kostnad slår på när till exempel fem olika designförslags.
- Hur slår i tid och pengar, hur måste vi ändra vår resursfördelning, hur kommer
vår tidplan att uppdateras eller hur förändras våra kostander.
- Där man inte måste sitta och gå igenom alla ritningar, sida för sida, upp och
ner upp och ner med bara data.
- Där är Vico Office väldigt bra på att analysera mängder, kalkyl och tidplaner
och där igenom att kunna ta bättre beslut.
Fråga 13
- Om du skulle jobba på tillexempel Peab, skulle du välja att använda dig av Vico
Office och Flowline planering?
- Tveklöst ja
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Fråga 14
- De största anledningarna enl. dem jag frågar om Vico Office på Peab är att de
inte använder sig av Vico Office är bristande kunskap och för dåliga modeller
från arkitektbyråarna.
Hur tycker du att de bör tackla problemet?
Eller ligger problemet hos dem eller hos någon annan? Kanske hos er eller
arkitektbyrån?
- Det fanns ju två svar där.
- Den ena är ju brist på kunskap.
- Den tycker jag man ska tackla genom att på allvar sätta igång i projekt och att
använda ny teknik
- Gå en kurs och tillämpa.
- Som alltid gäller det att ha lite god energi när man ska göra någonting nytt men
gör man det så finns det stora möjligheter med en implementering.
- Men då säger de att det kostar för mycket.
- Då säger jag, vad är det som kostar?
- Att det till exempel går åt tid och att det går åt så mycket mer energi.
- Men om du kan spara 15 % av produktionstidplanen som pågår i två år så blir
det än nu mer tid på en hel arbetsplats än att om en person lär sig planera på ett
bättre sätt.
- Så argumenten finns där och inte bara argumenten utan de faktiskta resultaten.
- Det finns flertalet examensarbeten.
- Bland annat ett i Karlstad som gjorde för Peab som gjorde en jämförelse mellan
Gantt planering och Flowline planering och resultatet var mer än 15 % i ett
befintligt bostadsprojekt.
- Hade man använt Flowline tekniken hade man sparat 15 % på
produktionstidplanen.
- Det är mycket!
- Likväl som när man gjorde ett skarpt exempel i ett ROT projekt där man hade
17,5 % besparing på hela produktionstidplanen.
- Så frågan är ju om en, två, tre eller fyra personen ska lära sig ett nytt arbetssätt
om man då kan bespara tiden för bra många fler under en längre period.
- Så det argumentet tar jag inte, vi har för mycket bevis för det idag.
- Hade du frågat mig för sju år sen hade jag vart betydligt mycket mer försiktig
med mitt svar men i dag finns det så mycket utredningar och exempel så att det
finns inge stop där.
- Så att så som jag ser på det så kommer branschen jobba på det här viset en dag
men när den dagen är vet vi inte.
- Det är olika beroende på bransch och beroende på projekt, generationer och ja
beroende på massa saker.
- Men att vi kommer vara där är lika självklart som att vi jobbar med datorer
idag.
- För när vi gick ifrån att rita med papper och penna till att arbeta med datorer
så hade vi också ett fåtal unga som fick arbeta med att börja CADa där man tog
extra betalt för att man, man fick CPU betalt.
- Processor kraft betalt per timme, man hade en höjdkostnad.
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Om man idag kommer som projektör och säger att jag ritar bara med papper
och penna och kommer leverera pappersritningar så kommer du troligen inte få
jobbet utan att du måste CADa, måste datoriseras.
Jag ser det här som en lika dan självklarhet i nästa steg i utvecklingen.
Det är bara att ta tag i det hela och lära sig.
Jag känner åtminstone 20 olika projektörer som om de skulle kliva in i ett
projekt där de kräver 2D-projektering så skulle de höja priset med säkert 10-20
%.
Därför att det är dyrare att uppdatera plan och sektioner, det manuella arbetet.
Därför de har redan kommit över tröskeln och lärt sig.
De det handlar om är att köpa produkterna.
Där emot måste man lära sig produkten, gå en två dagars kurs så får man en
kick som handlar om att implementera och sätta igång.
Jag hade precis ett avstämningsmöte med en person på Peab.
Han satt det hade tagit ungefär en vecka att lära sig Vico Office med mängdning
kalkylering och platsindelning.
Om det är lång tid har vi stoppat utvecklingen för mycket i hela värden.
Sen svar på den andra frågan om att man får modeller som inte håller kvalitén.
Så förstår jag absolut det.
Jag skulle säga börja med att använda det vi har, om det genererar i att till
exempel kan använda modellen till att mängda 17 % av utan hela projektet så är
väl det jätte bra, det är väl fantastiskt i fall vi kan får det ”gratis”.
Om vi kan få upp det i nästa projekt kan få upp det till 42 % så är det ju ännu
bättre.
Men vi kommer aldrig få 100 %, för tittar vi på någon som sitter med ett
digitizerbord eller en traditionell mängdavtagning så får de aldrig 100 % på
mängderna där heller.
Träffa ett företag ganska nyligen som räkna bort sig på att räka en hel fasad.
De höll på att gå back tio miljoner i det projektet.
Så med tanken på att få dåliga modeller, ja absolut men i förhållande till vad
och i förhållande till att mängda alla innerväggar från en 3D modell som
säkerligen blir ganska okej rätt.
Om du gör det på tre sekunder eller sitter i flera dagar och gör det så är vinsten
i att lära sig ett nytt arbetsätt så mycket större.
Så att lära sig ställa rätt krav, kasta sig ut och köra igång.
Ta hjälp, sätt ihop ett bra team.
Får ni dåliga modeller, fundera på varför?
Prata med kolegorna runt om, ta tag i frågan och inte gräva ner huvudet och
säga det går inte, det kommer inte hålla i längden.

6 (11)

Bilaga 8
Jakob Löfgren
Örebro Universitet

VT 2015

Fråga 15
- När skall man använda sig av Flowline och när ska man använda sig av Gantt?
Vilka är för- och nackdelarna med respektive metod?
- Vico behandlar ju båda delar.
- Det är en jättebra fråga, jag tycker nog det kan vara den bästa frågan hittills.
- Jag tycker att, de har ju olika styrkor.
- De är två olika teorier som kompletterar varandra.
- Det som är absoluta styrkan i Flowline är att du har en automatisk lägesbaserad
tidplanering medan i Gantt måste du tillföra det läget genom att skriva in det
själv och att själv välja att planera på det sättet och det är där är en jättestor
nyckel skillnad.
- Men det finns flera svar på den här frågeställningen.
- Jag tycker personligen att Gantt är bra när du ska fakta, datum och tid.
- Data helt enkelt om en aktivitet.
- När startar den här, hur många dagar, hur många timmar är den.
- Det är väldigt svårt att se i Flowline, i Flowline får du en väldigt bra
övergripande blick.
- Ett helikopter perspektiv, att snabbt få upp en tidplan med hundratals aktiviteter
och se hur du får upp taktningen i projektet.
- Där ar Flowline sin absoluta styrka tillsammans med sin platsbaserade
uppföljning.
Fråga 16
- Skall byggnaderna moduleras olika beroende på vilken metod man skall
använda sig av?
- Nej absolut inte.
Fråga 17
- Måste man använda sig av BIM-projektering genom hela projekterings fasen för
att använda sig av Vico Office?
- Absolut inte.
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Fråga 18
- Hur går man tillväga om man modulerat en byggnad i tillexempel Auto CAD
och vill använda sig av Vico Office?
- Gör om Auto CAD ritningarna till PDFer och släng in dem i Vico Office och
mängda traditionellt.
- Men använd kraften i integrationen så att du får över mängderna i kalkylen så
du får med mängderna i kalkylen så att du får över dem till tidplanen.
- Så får du samma arbetsflöde och samma kraftfulla arbetsflöde som finns i
integrationen i Vico Office men du saknar en dimension, Z axeln, du saknar
höjden på saker, det är den ända skillnaden.
- Som du hör i svaret kan du kombinera 2D och 3D, alltså BIM projekt och icke
BIM projekt i samma.
- Du kan ha en arkitekt som inte ritar i 3D och en konstruktör som ritar i 3D och
du kan använda båda två som underlag i Vico Office.
- Och så kan du använda 3D modellen för att driva för bärande stommen där
trapporna eller vad det nu är du vill använda det till och så kan du använda
PDF ritningarna ifrån Auto CAD i Vico Office också.
- Så du gör det möjligt att använda det till alla projekt.
- Jag tror inte Peab var så medvetna om att de kunde använda sig av PDFer i
Vico Office.
- Nej det förstår jag, det är förhållandevis ny funktion, Den lanserades i somras
så det förstår jag, 10 månader sedan så det får du gärna berätta för dem.
Fråga 19
- Flera företag använder sig av PlanCon
- Hur karaktäriserar ni er jämfört med dem?
- Det blir en lång lista men ska försöka välja ut vad som lämpar sig bäst.
- Det är lägesbaserad tidplanering med hjälp av Flowline är ju stark i sig bara.
- BIM integrationen är ju också väldigt starkt
- Vi får väldigt mycket kommentarar ändå att Flowline tidsplanering är lätt, lätt
att läsa, lätt att lära sig, lätt att förstå om man nu lägger manken till att faktiskt
förstår det.
- Men integrationen finns ju där också, BIM integrationen.
- Sen att det i överhuvudtaget finns en framtid, de har ju lagt ner utvecklingen av
PlanCon.
- Hur säljer ni in Vico Office till dessa användare?
- Först kikar vi på vilka vi träffar, är det, hur jobbar man, är det en
kalkylavdelning som jobbar i tidiga anbudsskeden då har man ju en diskussion.
- Sitter man med en platschef så är ju tidplanen och kostandsuppföljningen den
viktigaste delen.
- Så det är väldigt olika, sitter vi med en beställare som vill ha kostnadstid och
kostnadskontroll i sina projekt pratar vi mycket analys av kostnad och
versionsanalys och de där bitarna.
- Det är ganska mycket mer komplext än så men som jag sa i en av de första
frågorna, integrationen och att ärva information.
- Att ta vara på det vi en gång har skapat, det är de två viktigaste bitarna.
- Integration och informations överförning.
- Som du hör använder jag inte ordet BIM särskilt mycket i vår termologi.
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Fråga 20
- Många tolkar tillexempel PlanCon som ett BIM-verktyg.
Hur ser du på det?
- Om är BIM är som enligt min egen definition att man tillför icke geometriks
information på en modell så svar nej.
- I och med att du inte har någon modell du applicerar PlanCon timmar på din
modell och integrerar arbetsflöde så nej.
- Det ända man kan göra där är import och export av data.
- Det är inget BIM-verktyg för mig.
- Tycker du att Vico Office är ett BIM-verktyg?
- Jag tycker att Vico Office kan vara ett beroende på återigen hur man definierat
BIM.
- Men ja utifrån min definition av att vi icke tillför geometerik information så som
ett recept till exempel eller enhetertider och timmar och aktiviteter på objekten.
- Tillför och ökar mängden på en modell i att endast exportera ut den.
Fråga 21
- Virtual Construction Software Sweden AB startades i Sverige runt 2006
Stämmer det?
- Nej lite senare faktiskt.
- 2008 gick vi egentligen ut och lanserade att vi startade bolaget kan man säga.
- Vi hade en smyg lansering lite före det men tekniken att använda modeller för
mängder, tidsplanering och kalkyler påbörjades faktiskt 2004, då gjordes
nämligen det första projektet i Sverige.
- Sen så avvaktade jag i fyra år innan vi lanserade det för att marknaden skulle
bli mer mogen, produkterna skulle bli lite mer mogna och att vi skulle få lite
bättre modeller från projektörerna.
- Hur många använder sig av Vico Office i dag jämfört med då?
- Med Vico?
- Ja
- Ja det är ju ifrån noll till, ja vad kan vi ha i dag.
- 300 användare kanske.
- Har det gått jämt upp eller har det skjutit i höjden nu senare år?
- Ja absolut, de senaste ett och ett halvt åren.
- Nu går det väldigt högt tempo faktiskt, lite så där x2 kurva.
- Hur många anställda var ni de första verksamma åren?
- Två stycken.
- Hur många anställda är ni i nu läget?
- Fyra stycken.
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Har ni expanderat i den utsträckningen man skulle kunna förvänta sig?
Varför i så fall?
Nej det har vi inte.
Jag hade förväntat mig att vi skulle vart där vi är i dag för ungefär tre år sedan.
Så på ett sätt alltså dubbelt så lång tid.
Skälet till det är flera, ett av dem är att vi hade en krasch 2009 och marknaden
dog i nästan ett helt år.
Man drog i handbromen i oerhört många byggprojekt och många som var på
väg igång och starta upp Vico projekt fick sparken eller bytte jobb eller
organisationsförändringar och hela de här bitarna så det stoppade upp oerhört
mycket.
Samt att produkten har utvecklats de senaste åren till att ha blivit mycket mer
kraftfullt verktyg.
Så att produktutvecklingen har tagit mycket längre tid.

Fråga 22
- Hur ser du på BIM-projektering i Sverige?
- Det är nämligen så här vare sig man vill eller inte så driver de större städerna
den här utvecklingen.
- Det finns, det ända skälet jag kan komma fram till är det att i Stockholm till
exempel så omsätter vi så många fler projekt.
- Det är så enormt många fler projekt som byggs här än i Karesuando i norra
Sverige.
- Så det innebär att någon som sitter och arbetar i ett projekt här kan hoppa
mellan olika företag eller i mellan olika projekt så mycket snabbare så
utvecklingen går fortare.
- Kraven på 3D-projekteringarna, det första steget i BIM har funnits längre i
Stockholm än i andra delar i landet vilket gör att vi tyvärr ser att man inte får
loss lika mycket och där med inte lika hög kvalitet på 3D-modellerna runt om i
landet.
- Självklart finns massor av undantag men nu ska jag försöka mig på en
summering här och säga att jämfört med andra länder ligger, då börjar man
med att fråga är det byggprojekt eller anläggningsprojekt och så kan man börja
dividera om det där men.
- Det har hänt ganska mycket senaste åren i andra länder medan Sverige har
planat ut, det ökar inte i samma tempo som man borde gjort med den
teknikrevolution och förstörelse om det.
- Vi är inte värdsledade det är vi inte.
- Du måste ställa frågan igen så ska jag komma fram till ett konkret svar.
- Hur ser du på BIM-projektering i Sverige?
- God fram mach och god potential.
- Vi har väldigt goda möjligheter att slå de andra på fingrarna med vår tekniska
utveckling.
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Fråga 23
- Är ni leverantörer för Vico Office i hela Skandinavien?
- Vårt fokus är i Sverige men vi jobbar även i den Norska marknaden delvis.
- Men i Finland finns en distributör och det är faktiskt Tekla som jobbar med Vico
Office i Finland och i Danmark finns även en distributör.
Fråga 24
- Är Vico Office lika stort i hela Skandinavien? Om inte varför?
- Nej vi har nu blev det också en komplicerad fråga som egentligen är väldig lätt.
- Om vi pratar Vico Office för att använda modeller till är Sverige den absolut
största markanden.
- Vi har kommit längst i implementeringen av Vico Office
- Pratar vi tidsplanering är definitivt Finland de största användarna.
- För det är nämligen därifrån tekniken, teorin och mjukvaran faktiskt utvecklades
från början.
- Det är finskutvecklad mjukvara, det innebär att de har väldigt mång användare i
Finland.
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