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I 

Sammanfattning 
BIM som står för Building Information Modeling har lett till stora förändringar inom 
byggbranschen, men trots detta tillämpas inte tekniken fullt ut. Detta beror bland annat på 
att vissa aktörer känner sig tryggare vid det manuella arbetssättet. Tekniken som är 
tillgänglig kan bland annat tillämpas vid utförandet av mängdavtagningar. I dagsläget väljer 
vissa kalkylingenjörer att utföra mängdavtagningar manuellt utifrån PDF-ritningar i 
utskriftsformat med hjälp av SpeedyCalc, penna och skalstock. Detta kan istället genomföras 
i mängdavtagningsprogrammet Vico Office med hjälp av en 3D-modell. 
 
Syftet med examensarbete är att jämföra två mängdavtagningsmetoder ur tids- och 
kostnadsperspektiv. Metoderna som jämfördes i studien var manuell mängdavtagning och 
mängdavtagning i programmet Vico Office. Studiens syfte var även att jämföra felen som kan 
uppstå vid utförandet av dessa två metoder.  
 
För studiens ändamål utfördes ett antal intervjuer där viktig information samlades in. 
Författarna deltog även i två kurser för att få kunskapen som behövdes för att underlätta 
utförandet av studien. Dessa kurser handlade om modelleringsprogrammet ArchiCAD och 
mängdavtagningsprogrammet Vico Office. Författarna samlade även in information genom 
att studera tidigare forskningar inom berörda området.  
 
Mängdavtagningen i studien utfördes på projektet Strandpromenaden, som tilldelades av 
Peab. Projektet är ett flerbostadshus som består av fem huskroppar med fyra till sex 
våningar. Studien avgränsades till tre huskroppar och även de större byggnadsdelarna som 
bland annat väggar, dörrar och fönster. 
 
Studien påvisade att implementering av BIM i anbudsskedet medför en kortare tid och lägre 
kostnad vid mängdavtagning. När de olika mängdavtagningsmetoderna ställdes 
gentemotvarandra, var differensen av mängden på exempelvis en fläktrumsvägg 100 %, 
vilket innebar att fläktrumsväggen blev utebliven vid den manuella mängdavtagningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: BIM, Vico Office, ArchiCAD, 3D-modell, SpeedyCalc, Mängdavtagning





 





 

II 

Abstract 
BIM stands for Building Information Modeling and has led to major changes in the construction 
industry, but despite this, the technology is not used fully. This is partly because some players feel 
more comfortable in the manual methods. The technology that is available can be particularly 
applied in the performance of amount calculation. In the current situation, some calculus engineers 
choose to perform amount calculation manually based on PDF drawings in print format using the 
program SpeedyCalc and also with pen and shell stock. This may instead be implemented in 
calculation program Vico Office with the help of a 3D model. 
 
The aim of the thesis is to compare two methods used for the amount calculation in time and cost 
perspective. The methods that were compared in this study was manual calculation and calculation 
program Vico Office. The study's purpose was also to compare the errors that may arise in the 
performance of these two methods. 
 
For study purposes, the authors conducted a number of interviews in which important information 
was collected. The authors also participated in two courses to gain the knowledge needed to 
facilitate the study. These courses focused on modeling program ArchiCAD and Vico Office. The 
authors also collected information by studying previous research in the area concerned. 
 
The amount calculation in this study was carried out on the project “Promenade”, which the authors 
reserved by Peab. The project is a multi-family apparment which consists of five buildings with four 
to six floors. The study was limited to three buildings and the major structural elements including for 
instance walls, doors and windows.  
 
The study demonstrated that the implementation of BIM in the tender stage results in a shorter time 
and at lower cost in amount calculation. When the different amount calculation methods prepared 
against each other, the difference in the amount of, for example a fan room wall was 100%, meaning 
that the fan room wall was missed during manual amount calculation.  
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IV 
 

Terminologi 
   
2D  Tvådimensionell (X,Y)  
3D Tredimensionell (X,Y,Z) 

4D   Fyradimensionell är en 3D-modell som är kopplad till tiden  

5D  Femdimensionell är en 3D-modell som är kopplad till kostnad 

ArchiCAD Modelleringsprogram från Graphisoft 

BIM  Building Information Modeling  

Bluebeam   Datoriserad mängdavtagningsprogram  

CAD  Computer Aided Design, skapande av tekniska ritningar och 
digitalt baserad design 

DWG Fil-format för CAD-modeller. 

Geometra   Manuell mängdavtagningsprogram 

Graphisoft   Programutvecklare av ArchiCAD 

IFC   Industry Foundation Classes är ett filformat som fungerar för 
bland annat CAD-program  

In house modellering Innebär att modelleringen utförs internt 

Litterering Innebär att sätta ut etikett (tag) vid objekt på en modell 

MAP kalkyl  Kalkyleringsprogram 

Mängdavtagning Framtagning av material mängd 

Mängdförteckning   Lista på specifikt material som använts i en modell 

Revit Architecture Modelleringsprogram från Autodesk 

SpeedyCalc  Manuell mängavtagningsprogram  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Byggbranschen har utvecklats väldigt mycket under de senaste åren vilket är bland annat en påföljd 
av en förbättring i exempelvis BIM. Denna utveckling har bidragit till många fördelar som bland annat 
ökad effektivitet i arbetet.1  

I dagsläget vid mängdavtagning av byggnadsdelar använder flera byggföretag manuell 
mängdavtagning där utförande sker med hjälp av ett enkelt analogt verktyg. Mängdavtagningen med 
hjälp av det analoga verktyget utförs på utskrivna PDF- ritningar. Eftersom 5D-tekniken i nuläget är 
tillgängligt och används finns det möjligheter för byggentreprenörer att genomföra 
mängdavtagningar utifrån denna teknik. Ett exempel på mjukvara som möjliggör denna teknik är 
mängdavtagningsprogrammet Vico Office. 
 
Fler beställare ställer högre krav på tid och kostnad som exempelvis vid utförandet av projektet Mall 
of Scandinavia.2 Trots detta finns det fortfarande många byggföretag som inte nyttjar den nya 
tekniken vid utförandet av arbetet. Detta beror delvis på att många anställda på byggföretagen 
saknar kunskapen som krävs. Utbildning krävs för att de anställda skall få kunskapen. Många 
byggföretag nämner att utbildningen är kostsam och även tidskrävande. Därför återstår det i frågan 
om det verkligen är lönsamt för dessa byggföretag att investera i ny teknik genom att köpa 
mjukvaran och utbilda sina anställda. Uppdragsgivaren till examensarbetet vill klargöra för berörda 
aktörer fördelarna med mängdavtagning i Vico Office.  

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att genom en jämförelse mellan mängdavtagningsprogrammet Vico 
Office och manuell mängdavtagning kunna påvisa att mängdavtagningsprogrammet är det mest 
lönsamma.  

Målet är att utföra en mängavtagning på tre huskroppar som tillhör Strandpromenaden med 
respektive metod. Rapporten ska samt påvisa fördelarna med att ha en ”in house modellering” i 
anbudsskedet. Ett sidomål med studien är att upplysa om misstag som kan uppstå vid manuell 
mängdavtagning gentemot mängdavtagning utifrån 3D-modell. En viktig fråga att utreda är: Kommer 
Vico Office i jämförelse med den manuella mängdavtagningen ge en förbättring i tid och kostnad vid 
anbudsskedet?   

 
 

                                                           
1 http://www.sweco.se/sv/Sweden/Losningar/Byggnader/BIM/ (Hämtad 2015-03-28) 
2 http://www.vicosoftware.se/sidor/peab.aspx (Hämtad 2015-04-02) 

http://www.sweco.se/sv/Sweden/Losningar/Byggnader/BIM/
http://www.vicosoftware.se/sidor/peab.aspx
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1.3 Avgränsningar 
Rapporten avgränsades till ett specifikt projekt som är lokaliserat i Åkersberga, Brf 
Strandpromenaden. Programmen som studien är avgränsad till är mängdavtagningsprogrammen 
SpeedyCalc, Vico Office  samt modelleringsprogrammet ArchiCAD. Vid mängdavtagning är de berörda 
delarna är väggar, bjälklag, fastinredning, hög skåp och badrum. All lös inredning som exempelvis 
hängkrockar, hatthyllor, diskbänkar, köksskåp eller spikar kommer inte att tas med vid 
mängdavtagning i studien. Vico Office är ett program med många funktioner. Studien behandlar 
enbart mängdavtagning ur tids- och kostnadsperspektiv.  
 

1.5 Förväntade resultat 
Arbetets fokus kommer först och främst att läggas på tidsvinsten eftersom att det är det primära 
målet. Med denna studie förväntades det en 20 % kortare arbetsåtgång på mängdavtagningsarbetet. 
Dock var inte tidsvinst det enda som förväntadess av arbetet utan även en mer noggrann 
mängdavtagning. Delresultatet av denna studie förväntades att resultera i minskning av mängden 
onödigt arbete. 

 

1.6 Metoder 
Studien utfördes genom modellering i ArchiCAD och vid en färdig modell användes programmet Vico 
Office för att genomföra en mängdavtagning. Den manuella mängdavtagningen utfördes med hjälp 
programmet SpeedyCalc samt med penna och skalstock. Utöver mängdavtagning och modellering 
genomfördes studien med hjälp av bland annat litteraturer och intervjuer. Efter att båda metoderna 
utfördes klart genomfördes en jämförelse mellan dem. Därefter analyserades utförandet och när all 
information var insamlad gjordes en slutlig sammanställning av studien.  
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2. Nulägesbeskrivning 
I detta avsnitt beskrivs företagen och programvarorna som är involverade i examensarbetet. 

2.1 Programvaror 

2.1.1 Vad är BIM? 
BIM står för Building Information Modeling och är inom byggbranschen en metodik som med hjälp av 
olika mjukvaror som exempelvis Revit Architecture kan flera objekt sättas samman till en 
informationsrik modell. Projektbeslut som kan förmedlas och informeras med en intelligent 3D-
modell är även vad BIM är. 3Modellen kommer att innehålla information som tillexempel objektens 
mått, material och hur objektet ser ut tredimensionellt. Denna modell kommer även att underlätta 
för alla parter att dela med sig och ta del av informationen.4 Långt innan spadtaget är taget låter 
modellen dig förutsäga bland annat kostnader, analysera klimat och prestanda. 

Fördelar med BIM enligt SWECO är bland annat: 

• Genom hela byggnadens livscykel är den rätta informationen tillgänglig. 
• I både produktionen och projekteringen är samordningen bättre. 
• Mindre fel i bland annat produktionen 
• Minskad tidsåtgång 
• Minskade kostnader 
• Ökad produktivitet 
• Ökad kvalitet 5 

 
Figur 1. Bilden visar möjligheterna som kan utföras i BIM. 6 

                                                           
3 http://www.autodesk.se/solutions/building-information-modeling/overview (Hämtad 2015-05-28) 
4Ullrika Andersson. Fakta om BIM.2004-12-03)  http://www.entreprenad.com/kategorier/alla/vad-ar-bim/ 
(Hämtad 2015-04-24) 
5 http://www.sweco.se/sv/Sweden/Losningar/Byggnader/BIM/ (Hämtad 2015-04-24) 

http://www.autodesk.se/solutions/building-information-modeling/overview
http://www.entreprenad.com/kategorier/alla/vad-ar-bim/
http://www.sweco.se/sv/Sweden/Losningar/Byggnader/BIM/
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2.1.2 ArchiCAD 18 
ArchiCAD är ett CAD-program som utvecklas av Graphisoft.  Detta program fungerar nästan på 
samma sätt som Revit Architecture. I ArchiCAD kan individen exempelvis modellera, energiberäkna 
samt samordna mellan andra CAD-projektörer med mera. Skanska är ett exempel på företag som 
använder ArchiCAD. Håkan Lindvall som jobbar för Skanska förklarar att ArchiCADs 
mängdavtagningsfunktion är både kraftfull och lättanvänd i jämförelse med andra CAD-program. 
Resultatet av mängdavtagningen är välstrukturerat och enkelt att använda. Företaget har lyckats 
spara in pengar på att utföra mängdavtagningsarbetet med hjälp av mängdavtagningsfunktionen i 
ArchiCAD. Förr utfördes mängdavtagning av externa konsulter där de utförde beräkningen av ett 
stort projekt för cirka 60 000-100 000 kr.7 
 

2.1.3 Vico Office 
Vico Office är ett mängdavtagningsprogram som står för ”Virtuellt Byggande” och används främst för 
byggnader. Programmet är designat som ett tätt integrerat BIM-verktyg där flera olika BIM modeller 
kan kostnadsberäknas och tidsplaneras. Programmet är strukturerat för att ge maximal effekt samt 
kunna åstadkomma en mindre tidsåtgång och lägre kostnad. Programmet är användarvänligt och 
dessutom miljövänligt, för att individen inte behöver skriva ut ritningen vid utförande av 
mängdavtagningar utan använder sig av modellen. 

Vid användning av Vico Office kan entreprenörer och byggherre samarbeta på ett effektivt och enkelt 
sätt. Detta kan förbättra arbetet, minska risker, bedömer kostnader och optimera tiderna på stora 
projekt. Vico Office ger projektteam chansen att på ett fritt sätt tidsberäkna och utföra 
mängdavtagningar. 8 
 

2.1.4 SpeedyCalc 
SpeedyCalc är ett manuellt mängdavtagningsverktyg som utför mängdavtagning med hjälp av dator, 
mätbord och analogt verktyg. Det analoga verktyget mäter ytor på exempelvis utskrivna planritningar 
för hus, kontor med mera. På datorn presenteras värdena för ytorna, där kan även bland annat höjd, 
skala och enhet ställas in. Dessa värden kan exporteras bland annat till Excel.9 

 
 

  

                                                                                                                                                                                     
6 http://buildipedia.com/aec-pros/design-news/the-daily-life-of-building-information-modeling-bim (Hämtad 
2015-05-29) 
7 Priller,Robert. Skanska spar pengar på att mängda i ArchiCAD, CAD&ritnytt, 4nr4(2006):24-25  
8 http://www.vicosoftware.com/products/Vico-Office/tabid/85286/ (Hämtad 2015-04-02) 
9 http://www.sjobeck.se/produkter/speedycalc/(Hämtad (2015-05-22) 

http://buildipedia.com/aec-pros/design-news/the-daily-life-of-building-information-modeling-bim
http://www.vicosoftware.com/products/Vico-Office/tabid/85286/
http://www.sjobeck.se/produkter/speedycalc/(Hämtad
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2.2 Företag 

2.2.1 Peab 
Det finns många olika företag inom byggbranschen. Ett av de ledande företagen i Norden är Peab.10 
Peab är ett bygg- och anläggningsföretag med fyra samverkande affärsområden inom bygg, 
anläggning, industri och projektutveckling.11 

 
2.2.2 Graphisoft 
Graphisoft är ett företag som utvecklar och säljer programmen ArchiCAD och Vico Office. De erbjuder 
även utbildningar, support och konsultation.12 
 
2.2.3 PEAB och VICO Office i samarbete 
Ett byggföretag som kommit i samarbete med Vico Office är Peab. Peab och Vico Office startade sitt 
samarbete för att kunna gå vidare med att utveckla BIM-tekniken inom byggbranschen. Med hjälp av 
Vico Office satte Peab en strategi på vad som ville åstadkommas med BIM. Ett exempel på ett projekt 
som Peab har upprättat en BIM-strategi är Mall of Scandinavia, ett block på 45000m². Ett av Vico 
Offices fördelar är platsindelningen som förblir oförändrad oavsett hur många gånger modeller 
uppdateras. Platsindelning är redigerbar och en okomplicerad process. 

För en kalkylingenjör är det enkelt att selektera intressanta mängder. Det är även simpelt att jobba 
individuellt i programmet Vico Office. Ansvaret behöver inte ligga på en projektör då kalkylingenjören 
kan genomföra detta på egen hand. Användaren har en visuell kommunikation och kan kontrollera 
att allt går enligt beställarens önskemål. Ett exempel på projekt där Peab har varit i kontakt med Vico 
Office är Ungdomens hus. Projektet byggdes upp från grunden med hjälp av ett projekteringsteam.  

Uppskattningen av 4D simuleringar har ökat mycket främst på arbetsplatserna. Många arbetsplatser 
använder 4D-simuleringar på informationsskärmarna för avstämningar. Med avseende på detta kan 
projektteam följa upp tidplan och se över framtidahändelser. Vico Office erbjuder dessa funktioner 
och det är enkelt att ta fram en tidplan och jämföra med verkligheten. 
 
Generationsskiftet är den stora utmaningen. Detta beror delvis på att den tidigare generationen är 
konservativa. Peab påpekar att det är dags att förändras och nyttja den aktuella tekniken. Peab 
strävar efter gemenskap i utveckling och arbete. 13 

  

                                                           
10 http://www.peab.se/om-peab/ (Hämtad 2015-04-02) 
11 http://www.peab.se/om-peab/var-verksamhet/ (Hämtad 2015-04-02) 
12 http://www.graphisoft.se (Hämtad 2015-04-02) 
13 http://www.vicosoftware.se/sidor/peab.aspx (Hämtad 2015-04-02) 

http://www.peab.se/om-peab/
http://www.peab.se/om-peab/var-verksamhet/
http://www.graphisoft.se/
http://www.vicosoftware.se/sidor/peab.aspx
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3. Fakta insamling 
I detta avsnitt beskrivs hur genomförandet av mängavtagningen har utförts tidigare samt i dagsläget. 
Detta har utförts med hjälp av tidsskrifter samt intervjuer med berörda parter. 

3.1 Tidsskrifter 
3.1.1 Datoriserad mängdavtagning  
År 1987 undersöktes ett antal program för datoriserad mängdavtagning. Undersökningen gjordes 
genom att förfrågan skickades ut till cirka tio olika leverantörer som ansågs troliga i Sverige och 
Norge. Vid respons visade det sig att det fanns väldigt få fristående program för mängdavtagning på 
marknaden. Detta tolkades på det sättet att det ännu inte fanns något intresse och det därmed 
kommer produktionsutvecklingen att fördröjas. Norges insamling visade att tre företag använde 
mängdavtagningsprogram. Skillnaden som sågs mellan Norge och Sverige var bland annat att i Norge 
nyttjades byggnadsbeskrivningar vid mängdavtagning i program. Det nämndes därefter i ett annat 
nummer från datorn i byggandet nr 1/1987 att i början av 1987 var det inget system som utförde 
mängdavtagning utifrån reglerna. I norsk standard NS 3420 och med de tre norska företagen visas 
det att utvecklingen gått framåt.  
 
MCAD- projekt användes sedan 1986 i Sverige för att utföra mängdavtagningen utifrån CAD ritningar. 
Flera företag samarbetade för att driva utvecklingen framåt.14 

3.1.2 Efterlängtad koppling från CAD till kalkyl 
Det har visat sig att byggföretagen alltid bör effektivisera och strukturera sina verksamheter bättre. 
Genomförandet har även påvisat att detta ger upphov till vinst ur ekonomiska och kvalitetsaspekter. 
Byggnaden utvecklas i ett tidigt skede med hjälp av BIM och följer oftast med till förvaltningsskedet. 
Bakgrunden med BIM är framför allt att alla aktörer i byggprocessen, konstruktörer, arkitekter, 
konsulter och så vidare ska kunna använda och ändra eller tillägga saker i sitt arbete på ett enkelt 
sätt så att andra kan ha användning av det. Ett exempel kan vara när arkitekten skapat en modell och 
fastighetsägaren vill ta fram exempelvis areor och så vidare ska det kunna utföras på ett enkelt och 
snabbt sätt. Det ska också vara lika lätt för en ventilationskonsult och få fram de uppgifter som berör 
exempelvis luftvolymen för eventuella ventilationsberäkningar. Samt ska byggentreprenören kunna 
få fram antal kubikmeter betong som behöver bredas till ytterväggarna. Trots brister och oerfarenhet 
i ämnet finns det idag bra och användbara produkter tillgängliga på arbetsmarknaden. Det finns även 
gott om tidigare BIM-projekt som kan nyttjas. 15 

  

                                                           
14 Datoriserad mängdavtagning, Datorn i byggandet, nr4 november (1987)  22-23 
15 Ring, Daniel.Efterlängtad koppling från CAD till kalkyl, CAD &ritnytt, 2nr4 (2006) 40 
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3.2 Intervjuer  
En intervju kan genomföras på flera olika sätt. Intervjun kan ha en struktur som ska följas helt eller en 
kombination av flera strukturer. Strukturerna som finns är öppen, strukturerad eller 
semistrukturerad och beroende på vad som vill uppnås med intervjuerna kan en struktur väljas. I en 
strukturerad intervju får berättarpersonen strängt svara på frågor som ställs. Vid en semistrukturerad 
intervju kan redigeringar av frågor ske under intervjuensgång. För denna studie har en öppen 
struktur valts, vilket innebär att en berättarperson blir fritt intervjuad. 

För att ta reda på hur kalkylingenjörers arbetsgång ser ut vid mängdavtagning och dessutom vilka 
program och verktyg som nyttjas, kommer författarna intervjua aktiva kalkylingenjörer. 

De två personer som författarna har valt att intervjua är kalkylingenjörer som arbetar med 
mängdförteckning och kalkylering, både av stora kontor projekt och mindre byggnader. Intervjuerna 
är sammanställda som löpande text där respondenten först berättar kort om hur de arbetar vid 
mängdavtagning, vilka metoder de använder och vad de tycker om programmen som finns idag. 
Intervjuerna har använts som underlag för slutsatsen av rapporten. Frågorna som ställts under 
intervjun finns i bilaga 1 och 2.  

3.2.1 Intervju 1- Johan Karlsson, Beräkningskonsulter AB 
Johan Karlsson är 44 år gammal och arbetar som chef på företaget Beräkningskonsulter AB. 
Beräkningskonsulter AB startades år 1981 och ägs av flera personer som jobbar på olika avdelningar. 
Företaget hjälper till med kalkyler, mängdförteckningar och beskrivningar. Idag finns företaget i 
Stockholm, Örebro och Göteborg.  

Mängdförteckningarna utförs på företaget med hjälp av manuella programmen SpeedyCalc och 
Geometra. Johan nämner att dessa verktyg är bra och hanterbara att använda samt ett billigare 
alternativ för företaget. Under olika projekt har Johan testat att använda BIM ett par gånger men har 
oftast stött på problemet där det fattats olika byggnadsdelar i modellen eller att det inte stämmer 
överens med resterade handlingarna. Beställningar som kommer in är alltifrån beräkningar på 
kontorer, gallerior, skolor och sjukhus samt bostäder.  

När Beräkningskonsulter AB får ett projekt tilldelat, består den oftast av ritningar i PDF-format, 
beskrivningar och ibland tillkommer en 3D-modell. När företaget får en 3D-modell ligger den oftast 
under ritningarna det vill säga att ritningarna prioriteras framför modellen. Vid mängdavtagning 
utifrån en modell ligger ansvaret hos kalkylingenjören att mängdavtagningen blir rätt. Därför påpekar 
Johan att det är svårt att förlita sig på bara modellerna, och det kommer inte kunna utföras innan 
modellen ligger först i dem administrativa förskrifterna.  

 ”- Desto säkrare arkitekten känner sig i modelleringen desto mer kommer användningen att 
förändras och så småningom utvecklas. ” 

Beräkningskonsulter AB utför sina mängdavtagningar på ritningar på två olika sätt. Ett sätt är att 
använda det analoga verktyget SpeedyCalc. Andra sättet sker genomförandet med hjälp av de 
manuella mängdavtagningsprogrammen Bluebeam och Geometra. PDF-ritningarna som tillkommer 
exporteras till dessa program. 

”- Med Geometra kan mängder som ytor, längder, volym med mera tas fram. Bluebeam fungerar 
ungefär på samma sätt men har lite bättre funktioner och kräver inte lika mycket noggrannhet som 
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Geometra, då den ”snappar” hörnen direkt. Bluebeam har även en bättre uppbyggnad vid 
framtagning av uppmätningstabeller.” 
 
Vid mängdavtagning är det viktigt att modellen är ritad på ett korrekt sätt och på ett sådant sätt som 
gynnar kalkylingenjören. Med hjälp av Vico Office kan användaren på egen hand ta fram det som 
behövs från modellen och därefter ta fram en mängdlista på det. Johan tycker att med hjälp av Vico 
Office kan arbetet göras mycket smidigare och med bättre noggrannhet. Eftersom programmet 
används som en slutlig del i processen kan krångel med andra program undvikas då allting är samlad. 

Företaget arbetar idag med endast manuella verktyg och vill nu börja användningen av datoriserade 
program. En tanke som Johan har är att inom kort byta system till mängdavtagningsprogrammet Vico 
Office.  Johan har tidigare gått en grund utbildning i programmet och förutom utbildningen har Johan 
använt programmet i ett tidigare projekt. Han tycker att Vico Office är väldigt bra eftersom att 
programmet är mångsidig. 
 
”- Vico Office känns som ett troligt byte för oss, och om bytet inte blir Vico Office har vi tänkt byta till 
Bluebeam. Med Vico Office har du lite mer frihet på hur du behöver ha det för att kunna utföra ett 
arbete.” 

På arbetsplats arbetar personer som är både äldre och yngre. Arbetsuppgifterna ser lite olika ut och 
är oftast uppdelad utifrån erfarenhet. Att få alla på arbetsplatsen att arbeta på samma sätt kommer 
att vara den största utmaningen, enligt Johan. 

”-Arbetet brukar delas efter erfarenhet och dem med mindre erfarenhet börja med mängdavtagning 
av enkla byggnadsdelar som exempelvis golv, undertak, ytterväggar samt inredning. Medan de med 
mer erfarenhet brukar mängda dem svårare delarna i konstruktionen. ” 

Tekniken som användes vid mängdavtagning är det manuella programmet SpeedyCalc som användes 
av dem äldre anställda med mer erfarenhet. De yngre som har mindre erfarenhet väljer att arbeta i 
programmet Geometra eftersom dem känner sig vana vid datorer. Men trots detta är det oftast de 
yngre som begår fler misstag. Johan förklara att orsaken beror på att det vanligtvis krävs minst tre års 
erfarenhet av mängdavtagning efter utbildningen för att kunna undvika småfel. Mängden av småfel 
kan även bero på vad projektet har för typ av entreprenad. Har projektet exempelvis 
totalentreprenad ökar mängden fel hos yngre mängdkonsulter, eftersom dem automatiskt får mer 
ansvar.   

”-De äldre finner Geometra för komplicerat, och känner sig säkrare i SpeedyCalc. Ett exempel på fel 
som de yngre kan göra är att de inte räknar med att det ska vara exempelvis vattentät kakel i ett 
badrum. Ett annat exempel är att vid beställning av exempelvis dörrar kan det för soerfarna 
kalkylatorer vara svårt att veta vilka delar som ingår när fabriken skickar ut dörren och dessa måste 
beställas separat.” 

Beräkningskonsulter AB utför sina kontroller med hjälp av bland annat checklistor. När en aktivitet är 
genomförd stryker kalkylingenjören över aktiviteten och stämmer därefter av att varje aktivitet på 
listan är utförd. När kalkylingenjören har stämt av checklistan sker en slutkontroll av en handläggare 
som kontrollera att alla aktiviteter är understrukna. 
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Ett problem som Johan finner idag är att programmen ArchiCAD och Vico Office är kostsamma.  
Beräkningskonsulter AB har omkring 40 anställda varav ungefär 35 personer av dem kommer att 
behöva ha tillgång till programmet. Detta kommer att leda till väldigt dyra mängdförteckningar. Trots 
detta påpekar Johan att det är en nödvändig förändring som kommer att ske hos de inom en snar 
framtid.  
 
”-Vi är beredda på att utbilda våra anställda i programmet Vico Office. Programmet är dyrt men i 
längden ser vi det som en vinst.” 

Johan antar att inom två år kommer användningen av BIM att öka. Detta beror bland annat på att 
beställaren kommer att ställa högre krav på tid och kostnad.  

3.2.2 Intervju 2 – Sten Bernharson, Peab Byggproduktion AB  
Sten Bernhardson är 62 år gammal och jobbar som kalkylingenjör på Peab. Sten har tidigare arbetat 
på JM Entreprenad som kalkylingenjör i 10 år och tidigare arbetade han på JM samt Platszer Bygg AB 
som bland annat kalkylator, inköpare och planerare. Sten studerade på Kungliga Tekniska Högskolan. 
Han har under sina år fått en lång erfarenhet av att arbeta inom kalkylering där han mestadels utfört 
mängdavtagningen manuellt. 

Sten arbetar på Peab inom bostadsproduktion, där han tar fram en kalkyl. Denna består av en 
nettokalkyl, en omkostandskalkyl och entjänstemannakalkyl. Nettokalkylen anses vara mest 
krävande, enligt Sten, eftersom att den bygger upp de resterande delarna. I nettokalkylen är det 
viktigt att följa ritningar, beskrivningar och materialet noggrant.   

”- Ett bra sätt vid en beställning är att börja med en del i taget och mängda upp det innan nästa del. 
På det sättet riskerar du inte att missa något att mängda eller viktig information i materialet.” 

Vid beräkning på omkostnadkalkylen nämner Sten att det är viktigt med erfarenhet. Detta beror på 
att tillexempel energiåtgång, bodar och med mera inkluderas i omkostnadskalkylen. 
Tjänstemannakalkylen handlar om hur projektet ska bemannas, hur organisationen ser ut, hur länge 
arbetet ska utföras, vilka som behöver vara med och vad projektet kommer att kosta per månad. 
Dessa tre delar är huvuddelarna som kalkylingenjör behöver ta fram. Kalkylingenjören kan också 
under sitt arbete ta hjälp av andra som är involverade i projektet som exempelvis 
entreprenadingenjören eller platschefen. Dessa personer är viktiga eftersom de är insatta i projektet 
på ett annat sätt än kalkylingenjören.  

”- Platschefen ser verkligenheten på ett lite annat sätt, som exempelvis vet platschefen exakt vilken 
kran som behövs och hur den ska etableras.”   

Vid mängdavtagning arbetar Sten på flera olika sätt. Sten använder sig dels av mätbord och 
datoriserade program. Några av de program som Sten använder är SpeedyCalc, Mapkalkyl och Vico 
Office. Sten känner sig bekväm i vid utförandet i SpeedyCalc, eftersom han har nyttjat detta verktyg 
mest. 

 Mätbordet har både för- och nackdelar. Nackdelen är bland annat att alla väggar måste markeras för 
mängdavtagning. Vid mängdavtagning av bostäder ser planerna ungefär likadana ut och en mall kan 
användas som underlag. Bortsett från andra projekt som bland annat skolor, kontor, moskéer och 
sjukhus är det svårt att ha en mall då varje plan ofta ser annorlunda ut. Noggrannheten i programmet 



11 
 

är inte det viktigaste utan vid exempelvis beräkning av trappor tas inte ytan bort från bjälklaget. 
Detta ger mer värde men tycks inte göra mycket för slutresultatet.   

Mapkalkyl är ett kalkylverktyg som Sten använt i många år. I dagsläget känner Sten sig trygg i 
programmet, därför nyttjar han programmet vid extra kontroller. I programmet överför Sten alla sina 
beräkningar och tar därefter fram en kalkyl till beställaren. De olika nivåerna i programmet har olika 
färger i jämförelse med Vico Office. Färgerna underlättar när tillexempel en huvudaktivitet består av 
en underaktivitet som i sin tur består av material och arbete. I programmet står exempelvis färgen 
gult för arbete, vit för resurs, ljusblå för underaktivitet. 

”- Användningen av MAP kalkyl är tryggt och det är väldigt viktigt att man som kalkylare känner sig 
trygg vid mängdavtagning.  När man har väldigt mycket siffor och texter vill man enkelt se vad som 
är tid och så vidare. Och du kan med färgerna väldigt lätt se vad som är exempelvis arbete.” 

För ungefär fyra år sedan kom Peab i kontakt med programmet Vico Office och cirka två år senare 
började Sten att använda programmet för första gången. Sten gick på tvådagars grundkurs i 
programmet Vico Office. Första gången han nyttjade programmet på egen hand var vid 
mängdavtagning av Stockholm Lighthouse.  

Stockholm Lighthouse är ett stort bostadsprojekt med totalt 96 bostäder som Peab utförde i 
samarbetet JM AB.  Projektet krävde tre olika kalkyler det vill säga en kalkyl till Peab, en till JM och en 
gemensamt. Sten ansåg att det var dåligt att han fick använda programmet Vico Office för första 
gången vid utförandet av Stockholm Lighthouse. Projektet var alldeles för stort för att börja med.  

”- Det som kan kännas otryggt med användningen av Vico Office är att om du inte är van vid 
programmet kan du lätt göra fel. ” 

Sten tror att med en erfarenhet och trygghet i Vico Office kommer arbetet att genomföras snabbare. 
Vid genomförandet av mängdavtagning i Vico Office tas en nettomängd direkt fram i jämförelse med 
manuell mängdavtagning på mätbord där en ungefärlig mängdavtagning utförs. Vid användning av 
Vico Office är det viktigt att användaren har en datorvana. Sten nämner att det är viktigt att ha 
kontroll över programmet för att behålla information. Vid utförandet av mängdavtagning med hjälp 
av ett mätbord kan det hända att delar blir uteblivna. 

”- När jag använde Vico Office för första gången hade jag svårt med en hel del saker. När jag ville 
skriva in en siffra i en av rutorna på en rad tryckte jag på ”delete” på tangentbordet och istället för 
att radera endast det som stod i rutan försvann allt på den raden. Det är ett enkelt misstag som lätt 
kan göras och viktig information kan komma bort. ” 

Sten uppleveratt det fortfarande är svårt att flytta över material till Vico Office och att det 
fortfarande känns tveksamt vid användning av programmet. Han känner sig även osäker på att bygga 
upp mängdförteckningar, därför känns MAP kalkyl fortfarande lättare. Däremot upplever Sten att 
mängdavtagning i Vico Office på bland annat mellanväggar, bjälklag och fönster av olika storlekar är 
enklare om modellen är littererad på korrekt sätt.  

”- Vico Office har väldigt bra funktioner, såsom isolering av olika delar för att få en bättre syn av vad 
olika delar ligger. Med Vico Office blir det mer exakt, och att vara medveten om att det är 
nettomängd och det finns inga marginaler. Och om man behöver det får man lägga till det själv. ” 
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Vid mängdavtagning är bygghandlingar svårast eftersom att dem är mer detaljrika. 
Systemhandlingarna är mindre detaljerade, därför anses det vara lättare att utföra 
mängdavtagningen utifrån dessa. Sten upplever att mängdavtagning på plåtar och bläck är svårast. 
Vid färdiga handlingar brukar mängdavtagningen på grunderna vara svårast, eftersom att de 
innehåller väldigt mycket olika detaljer.   

För mängdavtagning finns ett flertal olika program till förfogande. Flera lär sig att tillämpa dessa 
program, därför finns det även en större möjlighet att ta hjälp av andra. Vid utskickning av förfrågan 
brukar kalkylingenjören oftast be leverantören att utföra mängdavtagningen. Detta variera eftersom 
att leverantören ibland kan tycka att det är jobbigt att utföra mängavtagningen på egenhand. Vid 
prissättning av byggnadsdelar används uppdaterade leverantörslistor. Oftast kan en gammal kalkyl 
tillämpas eftersom att leverantörslistorna är ungefär likadana. Vid små ytor som 12-50m2 tillämpas 
sällan de nya leverantörslistorna. Dessa måste dock tillämpas vid större ytor som 5000m2 eller 
40000m2 eftersom att det är viktigt att vara nära nupriset.  

”- Kontroller görs mer på helhet, och inte in på detaljer. Och när en kostnad blir för hög kan en 
förklaring behövas.” 

På bygget går material sönder och vid beställning utifrån kalkylen är det inlagt med en viss procent 
för spill. Därefter vid beställning från bygget beställer de också lite för mycket. Oftast varierar 
procentvärdet för spill utifrån erfarenhet och om det ska tilläggas 5 %, 10 % eller 15 % är upp till 
beställaren. Procent värdet som för materialet tilläggs på varje plan. Hanteringen av spill bör sorteras 
i respektive kärl, eftersom att detta medför mindre kostnader. Några arbetsplatser kan ha för lite 
utrymme och alla kärl får inte plats. Prissättning av spill ingår i nettokalkylen. Kostnaden för att köra 
bort byggavfallet hamnar i omkostnadskalkylen under avfallshantering.  

Sten tycker att det aldrig är för sent att använda tekniken. Sten upplever att det är viktigt att få den 
yngre generationen insatta i programmet och det är aldrig för sent för de äldre att börja. Peab är 
villig att investera i programmet. Det finns en ljus framtid för BIM i byggbranschen. Arbetsgången kan 
se annorlunda ut för person till person och det är viktigt att jobba sig fram mellan program för att 
uppnå ett tillfredsställande resultat.  
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4. Genomförande 
Avsnittet redovisar genomförandet i modelleringsprogrammet ArchiCAD, 
modellbaserademängdavtagningsprogrammet Vico Office, manuella mängdavtagningsprogrammet 
SpeedyCalc, penna och skalstock. 

4.1 Genomförande av modell 
Författarna utförde en 3D-modell av tre hus som är lokaliserade i Åkersberga. Husen modellerades i 
programmet ArchiCAD. I avsnittet beskrivs stegvis modelleringsprocessen av ett hus.  

4.1.1 Nytt projekt 
Vid modellering av ett nytt projekt skall användaren först starta programmet ArchiCAD. Sedan välja 
”Create a New Project” och därefter markera ”Use a Template” och vid ”Use” välj ”SWE Standard 
Profile” för att få svenskanpassade versionen se figur 2. Detta innebär att de olika komponenterna i 
programmet fås enligt svenskstandard.  När dessa instruktioner har följts klickar användaren på 
”New” för att starta ett nytt projekt. Detta illustreras enligt figur 2.  

 

Figur 2. Figuren visar stegvis hur de tre första stegen i programmet ArchiCAD går till för att skapa ett nytt 
projekt.  
Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 

4.1.2 Modelleringsprocessen  
Författarna fick tillgång till arkitektritningar för husen som 2D-ritning i PDF-format för att uppföra en 
korrekt modell. Modelleringen genomfördes genom att 2D-ritningen importerades in i programmet 
plan för plan. Innan ritningarna importeras in måste skalorna på de olika planen i PDF-filerna 
kontrolleras. De olika skalorna måste stämma överens med varandra för att sedan kunna användas 
PDF-filerna som underlag vid modelleringen. Exempelvis om programmet har skalan 1:100 och PDF-
filen har skalan 1:50 kommer bland annat väggtjockleken på PDF-filerna att vara 200 millimeter på 
och i programmet kommer tjockleken att visas som 400 millimeter. Därför är det viktigt att 
kontrollera skalorna.  
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 Under paletten ”Navigator – Project Map” högerklickar användaren på ”Worksheets” under fältet 
”New Independent Worksheet” då dyker en ruta fram. Se figur 3. 

  
Figur3. Figuren visar hur en ” New Independent Worksheet” skapas. 
Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 

I rutan skall användarna namnge sin ”Worksheet”. Författarna valde att använda ritningsnumret som 
namn. Efter namngivningen av ”Worksheet” väljs skalan utifrån planens skala. I projektet var 
planritningarnas skala 1:50. För att importera 2D-ritningarna skall användaren under fliken ”File” 
klicka på ”External Content” och därefter ”Place External Drawing”. När ritningen har importerats in 
ska den placeras på krysset enligt figur 4.  

 
Figur 4. Bilden ovan visar hur en 2D-ritning skall placeras i ArchiCAD. 
Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 
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Ritningar i PDF-format fungerar inte på samma sätt som en DWG-fil. För att kunna använda PDF-
ritningarna på samma sätt som en DWG-fil måste ritningarna exploderas. Detta utförs genom att 
markera den utplacerade ritningen och sedan under fliken” Edit” gå till ”Reshape” därefter ” Explode 
Into Current View” som visas i figur 5.  
 

 

Figur 5. Bilden visar rutan som dyker upp innan bilden har sprängts. 
Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 

Ovanstående upprepas för de resterande planerna. När detta har slutförts kan antal våningar och 
våningshöjder väljas utifrån begäran. Det är upp till individen när steget kan ske. Dock blir 
modelleringen enklare om steget genomförs tidigare. Genom att högerklicka på ”Stories” och sedan 
”Story settings” dyker inställningarna för våningshöjder upp. Under denna flik kan användaren även 
lägga till flera våningar än det som ingår i projektets standard. För att lägga till våningar klicka på 
”Insert above”. Under rutan ”Height to Next” bestäms våningshöjden. Första planen som har 
elevation noll används vanligtvis som markplan och situationsplan se figur 6. När våningshöjderna 
samt antal våningar är bestämda blir det enklare för användaren att arbeta med modelleringen. 
Nästa steg är att modellera.  

 



16 
 

Figur 6. Bilden visar inställningar för tillägg av fler våningar och även för våningshöjder.  
Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 

Innan modelleringen av de olika delarna påbörjas måste en kontroll av ”Worksheets” ske, för att se 
hur användbara de är som underlag. Detta kontrolleras genom att exempelvis klicka på plan 1 sedan 
högerklicka på ”Worksheets” (som tillhör plan 1) och därefter ”show as Trace Reference”. Om det är 
svårt att uppfatta ritningen på grund av tillexempel färgen kan användaren klicka på pilen bredvid 
funktionsknappen ”Trace” och därefter ”Trace and Reference”. I ”Trace and Reference” kan 
användaren ändra färg, placering av ”Sheets”, byta underlag till en annan ”Sheet” med mera. Figur 6 
visar hur funktionen används.  

 

 

 
Figur 7. Bilden visar vart användaren skall klicka på för att få fram inställningar för ”Sheet”.  
Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 
 
Funktionerna som användes i detta projekt visas i figur 8.  

•  Wall (Väggverktyg) 

• Slab (Bjälklagsverktyg) 

• Roof (Vid modellering av tak). 

•  Object Tool. Denna funktion är till för att importera olika objekt tillexempel diskmaskin 

•  Window (Fönsterverktyg) 

• Stair (Verktyg för trappa) 

• Zone (Zonverktyg) 

• Wall (Dörrverktyg) 
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Figur 8. Exempel på funktioner som användes i programmet ArchiCAD. Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 
 

Wall 
Innan väggarna utplaceras måste väggtypen väljas. Författarna valde att börja med att rita ut 
ytterväggarna där väggarna har samma tjocklek och placering i alla plan. Användaren kan ta reda på 
väggtjockleken genom att exempelvis läsa av ritningen som används som underlag eller genom 
programmets egen mätfunktion. Genom att klicka på bokstaven ”m” på tangentbordet kommer 
mätningsfunktionen fram. Användaren kan ändra inställningarna för en vägg genom att dubbelklicka 
på väggverktyget. De olika inställningar som kan ställas in för en vägg visas i figur 9. 

 
Figur 8. Figuren visar rutan som dyker upp i vid dubbelklickning på väggverktyget. Vid siffran1 kan användaren 
välja väggtyper. Vid ruta två kan användaren välja hur högt väggen skall gå. Tredje rutan kan vägens tjocklek 
väljas och i fjärde rutan väljs väggens startpunkt. 
 Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 
 

Slab 
Bjälklagsverktyget är inte enbart till bjälklag utan kan även användas till skapandet av exempelvis 
bordsskivor. Vid ritning av bjälklag på plan skall användaren dubbelklicka på bjälklagsverktyget. I 
rutan som dyker upp kan användaren ändra inställningarna för bjälklaget som bland annat 
tjockleken. När de olika inställningarna är valda kan bjälklaget ritas utifrån ritningens utseende.  

Window 
Placering av fönster kan utföras när väggarna har verkställts. Inställningarna för fönsterverktyget fås 
fram på samma sätt som de andra verktygen. I fönsterverktyget kan användaren ändra karmhöjden, 
karmdjupet, antal poster med mera. Och det är också i detta verktyg som fönsterdörrar finns. 
Balkongdörrar uträttades som fönsterdörrar. 
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Door 
Vid placering av dörrar används dörrverktyget. Vid dubbelklickning på verktyget kan olika 
inställningar och typer ställas in. 

Copy & Paste 
Om modellen har vissa eller alla byggnadsdelar som är placerade på samma plats på andra planer 
också, kan användaren av programmet nyttja ” Copy & Paste” funktionen. Denna funktion kan 
genomföras på olika sätt.  

• Markera delarna på ett plan som är likadana för alla plan genom att klicka, sedan klicka på 
Ctrl+ Alt och C (på tangentbordet) för att kopiera och därefter gå till varje plan som är 
likadan klicka på Ctrl+Alt+V(på tangentbordet) för att klistra in. 
 

• Detta sätt genomförs på samma sätt som ovanstående, men instället för att använda 
tangentbordet kan användaren klicka på Edit. Under Edit finner användaren verktygen 
Copy(kopiera) och Paste(klistra in). 
 

• Under fliken Edit finner användaren andra funktioner. ”Find & Select” verktyget och 
nyttjades mycket i detta projekt.  Detta verktyg kan användas till om exempelvis alla väggar 
ska kopieras. Istället för att markera vägg för vägg kan användaren klicka på ”Find & Select” 
och under fliken ”Value” välja väggar, därefter klicka på ”plustecknet” för att markera alla 
väggar. Genom att klicka ”Add” kan användaren bestämma vad som ska markeras utifrån 
förutsättningar. Om tjocklek väljs som förutsättning kan användaren bestämma exempelvis 
att alla väggar med tjockleken 200 millimeter skall markeras. Se figur 10. 

  
Figur 10. Bilden visar Find & Select rutan där vägg utifrån tjocklek söks.  
Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 

Roof 
Modellering av ett tak är svårare än de tidigare verktygen. Som de tidigare verktygen, det vill säga 
genom att dubbelklicka på takverktyget fås rutan för inställningarna. I denna ruta kan Lutning, 
tjocklek och med mera ställas in. När de olika inställningarna för taket är utförda kan taket ritas ut. 
Första linjen som ritas ut är till för bestämningen av vilket håll taket lutar upp. Det vill säga att 
användaren ska klicka på motsatta hållet av lutningen. Pilen som figur 11 visar är lutningens håll. 
Detta innebär att högsta punkten av taket är åt motsatt håll och då skall användaren också klicka åt 
det motsatta hålet efter ritningen av första linjen. 
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Figur 11. Bild på exemplet som nämns i ovanståendetext. Detta är ett exempel på information som fås vid 
modellering av tak. Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc  
 
Projektet hade flera tak med olika höjder, därför krävdes det håltagning i taket. Taket måste vara 
utritat för att hålet ska kunna genomföras. Genomförandet av hål utförs genom att användaren 
klickar på takverktyget och därefter rita in hålets position. Att göra hål i bjälklag fungerar på samma 
sätt men istället används bjälklagsverktyget. 

Litterering  
Litterering är viktigt vid utförandet av mängdavtagningar i programmet Vico Office. I verktyget 
namnger användaren de olika objekten och byggnadsdelarna för att underlätta för kalkylingenjören 
vid mängdavtagning i program. Om litteringen inte genomförs kommer användaren inte kunna 
urskilja olika objekt i exempelvis Vico Office. Detta innebär att kalkylingenjören kommer att ha svårt 
för att enbart räkna på ett objekt. Vid dubbelklickning av ett verktyg fås rutan där inställningar kan 
redigeras. I samma ruta kan även litteringen ske. Genom att klicka på ” Manage IFC Properties” längst 
ner i rutan dyker en ny ruta upp där rutorna ”Description” och ”ObjectType” ska bockas i. I dessa 
rutor namnger användaren objekten utifrån önskemål. Författarna döpte objekten och 
byggnadsdelarna till olika namn beroende på exempelvis egenskap, tjocklek med mera. En innervägg 
med tjockleken 200 millimeter döptes till IV200. Figur 12 visar hur Description och ObjectType 
bockas för.  
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Figur 12. Bilden visar rutorna som skall bockas för och namnges vid litterering. 
Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 

Object  
Detta verktyg tillämpades i studien vid placering av olika objekt såsom vitvaror, WC-grupp, räcke och 
med mera. I sökfältet som fås vid dubbelklickning på ”Object” sökte författarna efter de olika 
objekten. 

Zone 
Verktyget ”Zone” tillämpades för att markera de olika ytorna i projektet utifrån funktionerna. 
Inställningarna för verktyget fås på samma sätt som tidigare verktygen. 

Stair 
De olika trapporna ritades med hjälp av verktyget. Genom att klicka på ”Favorites” i inställningarna 
fås de olika trapptyperna.  I denna modell skapades egna trappor. Dessa skapas genom att klicka på 
”Create stair”. Där kan olika egenskaper såsom antal trappsteg, längd på trappa och med mera väljas. 

 

  



21 
 

4.2 Genomförande av mängdavtagning Vico Office 
Genomförandet av mängdavtagningen påbörjades genom att den förvalda modellen i ArchiCAD 
sparades som en IFC-fil, för att kunna exportera till Vico Office. De tre husen sparades samt 
importerades in var för sig, för att upptäcka samt upprätta fel enklare. Nedan visas stegvis hur 
processen genomförs vid mängdavtagning i programmet. 

4.2.1 Skapa nytt projekt 
Ett nytt projekt skapas genom att markera ” Nytt projekt”. Se figur 13. När detta steg har utförts kan 
användaren ange ett namn. När symbolen vid projektnamnet indikerar grönfärg innebär det att 
projektet är aktiverad.  

 

Figur 13. Bilden visas hur ett nytt projekt skapas. Källa: Zahra & Bahar. 
 

4.2.2 Importera IFC  
Under fliken ”modellregister” kan användaren markera ”importera IFC” för att importera in IFC-filen. 
När IFC-filen är importerad kan olika inställningar för filen väljas. Detta kan utföras genom att 
högermarkera modellfilen och sedan välja inställningar. I rutan som dyker upp kan de olika 
inställningarna för modellfilen ställas in. De olika inställningarna som kan väljas visas i figur 14. 
Författarna använde de förvalda rutorna som visas i figur 13 vid utförandet av litterering i 
modellprogrammet.   
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Figur 14. Aktiveringsinställningar för de olika parametrarna. Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 

4.2.3 Aktivering 
Den importerade modellfilen måste aktiveras innan mängdavtagningen kan påbörjas. Aktivering av 
modellfilen utförs genom att högermarkera på modellfilen och därmed välja ”aktivera markerade”. 
Se figur 15. 

 

Figur 14. Figuren visar hur användaren väljer att markera ”Aktivera markerade”.  
Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 
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När aktiveringen har genomförts kan en visuell kontroll utföras på modellen genom att 
högermarkera på modellfilen och välj ”visa”. Figur 16 visar modellen i 3D.  
 

 

Figur 16. En visuell kontroll av modellen.  
Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 

4.2.4 Mängdlista 
En mängdlista i Vico Office är uppställd med en kod, namn, typ, koppling och antal. Se figur 17. Under 
fliken ”mängdlista och 3D” kan användaren importera alla mängder. När alla mängder har 
importerats kan varningstrianglar uppträda vid vänster om mängden under kolumnen ”Info”. 
Varningstriangeln kan exempelvis bero på att geometrin som finns i programmet saknar mängder.  
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Figur 17. En mängdlista vid litterering.  
Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 

 
Tips: Påbörja genom att nollställa både filtret och 3Dvyn. Detta verkställs genom att markera 
”nollställ 3D” under ”3D-Visningsläge” 

4.2.5 Åtgärda fel 
Varningstriangel 
Varningstrianglarna i mängdlistan måste åtgärdas i modelleringsprogrammet, för att sedan spara 
som IFC-fil. Den nya IFC-filen kommer importers in till VICO Office och ersätta den gamla versionen. 
Detta innebär att en uppdatering av filen har genomförts.  Den nya versionen av modellfilen kommer 
nu att visas i programmet. För att kunna gå vidare med modellfilen måste den aktiveras på nytt. 
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Filter 
Vid mängdavtagning kontroller utföras med hjälp av bland annat funktionen ”Filter”.  I ”Filter” kan 
användaren bocka för namnlösa element och välja att isolera alla namnlösa element. Genom att 
markera på ”Isolera markerade objekt” kommer alla element utan namn att visas. Se figur 18.  

 
Figur 18. Bilden visar inställningar för namnlösa element och isolerings funktioner.  
Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 

4.2.6 Platsindelning 
I ett projekt är det gynnsamt att utföra en platsindelning. Platsindelningens syfte är bland annat att 
avskilja de olika våningarna från varandra för att underlätta mängdavtagningen. Genom att 
högerklicka på modellfilen och därmed välja ”importera våningar” under fliken ”dokumentregister 
och 3D” kan en platsindelning utföras. Se figur 19. 

 
Figur 19. Bilden visar hur våningar importeras in.  
Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 
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Även i detta moment måste modellen aktiveras på nytt. Se figur 20. För att kontrollera om alla 
plushöjder stämmer överens med modellen måste användaren expandera projektet. Vid ändringar av 
plushöjder, dubbelklicka på beskärningshöjden för planen som ska ändras. ”Snitthöjd” står för 
våningshöjden.  

 

Figur 20. Bilden visar platsindelningen och dess egenskaper.  
Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 

Högerklicka på våningarna och välj ” Välj ut skärningshöjd i 3D” för att placera beskärningspunkten, 
antingen ovansida eller undersida bjälklag. Se figur 21. 

  

Figur 21. Bilden visar hur Skärningshöjd i 3D väljs. 
Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 

Efter att platsindelningen har genomförts ska modellen aktiveras om. Efter aktivering visas mängden 
i mängdlistan per plats. Platsindelningen visas i figur 22. 
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Figur 22. Platsindelningen är utförd och mängdavtagningen visas per våning. 
Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 

Mängdlistan kan exporteras till Excel i form av en rapport. Detta kan göras under fliken ”Rapporter”. 
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4.3 Genomförande av mängdavtagning manuellt 
Mängdavtagningen i denna studie genomfördes på två olika sätt. De två olika sätten utfördes med 
hjälp av SpeedyCalc samt med penna och skalstock.  

4.3.1 SpeedyCalc 
Mängdavtagningen på de tre olika husen utfördes i SpeedyCalc med hjälp av A1-ritningar som var 
utskrivna i A3-format. Planritningarna i detta projekt hade skalan 1:50 och författarna ställde in skala 
1:100 för detta projekt, eftersom att ritningarna var utskrivna i A3-format. För att få en fullständig 
mängdavtagning måste ett mätbord och datorskärm finnas tillgängligt. På datorskärmen ställdes 
skalan och rumshöjden in. Rumshöjden på 2,5 meter ställdes in i detta projekt. De olika 
inställningarna på datorskärmen visas i figur 23.  

 

Figur 23. Inställningar på datorskärmen vid användning av programmet SpeedyCalc.  
Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 

Genomförandet i SpeedyCalc inleds med att nollställa de olika rutorna i programmet med hjälp av 
det analoga verktyget och mätbordet. Se figur 24. För att nollställa programmet klicka på ”0” på det 
analoga verktyget samtidigt som verktyget står på ”O-ställ” på mätbordet. För att tömma mätbladet 
klicka på ”Töm mätbild ” med verktyget. Om bilden och värdena som visas på datorskärmen är tom 
innebär det att nollställningen har genomförts. När detta har utförts kan mängdavtagningen av 
önskat projekt påbörjas.  
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Figur 24. Bilden visar det analoga verktyget och mätbordet som används vid mängdavtagning. 
Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 

Innan mängdavtagningen påbörjades utfördes olika illustrationer för varje väggtjocklek för att enkelt 
kunna urskilja dem vid mängdavtagningen. Det enklaste sättet att genomföra mängavtagningen med 
ett analogt verktyg är att utföra beräkningen stegvis för olika väggar. När värdena och mätbilden på 
datorskärmen är nollställda kan mängavtagningen påbörjas med verktyget. 

För att beräkna väggens löpmeter, klicka på ”0” i början och slutet av väggen. Datorn bekräftar 
inmatad information i form av ljud. För att avsluta kommandot och gå över till en annan vägg klicka 
två gånger vid samma punkt.  När alla väggar av samma tjocklek är beräknade och syns på 
datorskärmen avslutar användaren sista väggen genom att klicka två gånger. När detta har utförts fås 
en sammanlagd värde för väggtyper. Värdet i rutan ”Vägg” som anger löpmetervägg nyttjades i 
denna studie. Programmet visar också värden för exempelvis area, omkrets och volym. Efter att vägg 
av samma sort har mätts in, nollställdes alla värden på mätbilden och datorn. Därmed påbörjades 
mätningen för en annan typ av vägg.  
 

4.3.2 Penna, skalstock och papper 
Den manuella mängdavtagningen utfördes med hjälp av penna och skalstock. Med denna metod 
beräknades bjälklagsytor och styckesaker såsom vitvaror, WC-grupper, dörrar och fönster. 
Mängdavtagningen gjordes våningsvis på utskrivna A3-ritningar. Vid utförandet skrev författarna 
egna anteckningar på varje ritning och i block. Mängdavtagningen av styckesaker som exempelvis 
hög skåp, garderob, frys, kyl, diskmaskin och WC-tillbehör räknades antalet för varje plan. 

Mängdavtagning av bjälklagsytor för trapphus och WC-utrymmen utfördes. Vid mängavtagning av 
trapphus beräknades golvytor och för WC-utrymmen beräknades golv- och väggytor. Bjälkslagsytor 
beräknades med hjälp av skalstock och måttsättning på ritning. Väggytan beräknades med hjälp av 
höjden på innerväggen multiplicerad med omkretsen av det förvalda utrymmet.  

Mängdavtagning av fönster och dörrar utfördes utifrån bredd. Fönster med samma bredd fick samma 
namn vid litterering.  



30 
 

  



31 
 

5. Resultat 
I resultatet redovisas mängdavtagningsdifferensen mellan manuella mängdavtagningen och Vico 
Office för de tre huskropparna. Manuella mängdavtagningen utfördes med hjälp av SpeedyCalc, 
penna och skalstock. Författarna har valt att jämföra byggnadsdelar som ger upphov till 
förekommande misstag vid mängdavtagning. I nedanstående tabeller redovisas differensen utifrån 
olika aspekter. Under kolumnen ”differens ”visas de manuella mängdavtagningarna dividerat med de 
digitala mängdavtagningarna. Plustecknet innebär att mängdavtagningen med hjälp av manuella 
mängavtagningen redovisar färre löpmeter i jämförelse med Vico Office. Mängdavtagningen i dem 
båda metoderna har utförts på väggar, bjälklag, WC-utrymmen och styckesaker som bland annat 
fönster, dörrar, WC tillbehör och garderober. Övriga resultat redovisas i bilaga 3. 
 

5.1 Mängdavtagning 
Vid beräkning av väggarna användes Vico Office och SpeedyCalc vid mängdavtagningen. Resultatet i 
Tabell 1 redovisar beskrivningar och resultat av mängdavtagning utifrån de två olika metoder. Ett 
exempel som visas i tabellen är Yttervägg 337 där resultatet av differensen blev 28 meter och priset 
59 892 kronor. Den totala kostnaden för väggarna blev 121 669 kronor. Tabellen visar också att det 
oftast är mindre löpmeter vid den manuella mängdavtagningen. Detta berodde bland annat på att 
programmet Vico Office gav en mer noggrannhet än den manuella mängdavtagningen i SpeedyCalc. 
Ett annat exempel som visas i tabellen är att Innervägg 283 missades att beräknas i SpeedyCalc. 
Väggen missades på grund av otydliga beskrivningar på ritningarna som bortglömda väggtjocklekar.  

Beskrivningar Vico Office 
Manuell 

(SpeedyCalc)  
Enhet Differens Pris 

Yttervägg 337 854,67 826,7 m  +3% (28m )       59 892,00 kr  
Innervägg 283 23,85 0 m  +100% (24m)       20 208,00 kr  
Bärandevägg 200 575,99 579,15 m  -1% (3m)          3 012,00 kr  
Innervägg 122  32,48 28,41 m  +13% (4m)          2 928,00 kr  
Innervägg 120 79,19 52,46 m  +34% (27m)          8 478,00 kr  
Innervägg 108 122,89 111,4 m  +9% (11m)          4 862,00 kr  
Innervägg 96  417,39 381,71 m  +9% (36m)       11 016,00 kr  
Innervägg 80 122,89 111,43 m  +9% (11m)          3 333,00 kr  
Innervägg 70  153,87 133,4 m  +13% (20m)          7 940,00 kr  

              TOTAL:     121 669,00 kr  
Tabell 1 Visar skillnaden i procent, löpmeter och kostnad mellan Vico Office och det manuella programmet 
SpeedyCalc för de olika väggtjocklekarna. Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 

 

Mängdavtagningen av bjälklag utfördes med hjälp av Vico Office samt penna och skalstock. 
Jämförelen mellan programmet och manuella avtagningen varierade några m². Resultatet redovisas i 
tabell 2 där mängdavtagningen i dem båda metoderna är utförda på golvarea och trapphusarea. 
Tabellen visar golvarea för lägenheterna per hus och den sammanlagda trapphusarean för dem tre 
huskropparna. Uppdelningen beror på att materialet skiljer sig i trapphuset och lägenheterna. Ett 
exempel som visas i tabellen är att i hus 3 var differensskillnaden som högst för golvarean, där 
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skillnaden var 78 m². Differensen berodde på att vid utförandet av den manuella mängdavtagningen 
missades hela bjälklaget på det översta våningen. Tabellen visar även att den manuella 
mängdavtagningen gav mindre mängder än vid Vico Office. I de flesta fallen är mängden mindre vid 
den manuella mängdavtagningen, men det innebär inte att den mindre kostsam. Vico Office ger mer 
noggrannhet och därmed mindre kostnader. 

Beskrivning, Hus 1 Vico Office Penna&skalstock Differens Pris 
Golv area lgh(m²) 781,2 784,4  -0,4% (3,2m²)            912,00 kr  

Trapphusarea (m²) 49,53 46,4  +6,3% (3,1m²)            843,00 kr  
      Total         1 755,00 kr  

Beskrivning, Hus 2 Vico Office Penna&skalstock Differens Pris 
Golvarea lgh (m²) 787,19 784,4  +0,4% (0,2m²)              57,00 kr  

Trapphusarea (m²) 50,2 46,4  +0,8% (3,8m²)         1 034,00 kr  
      Total:          1 091,00 kr  

Beskrivning, Hus 3 Vico Office Penna&skalstock Differens Pris 
Golvarea lgh (m²) 1415 1337  +5,4% (78m²)      22 230,00 kr  

Trapphusarea (m²) 67,6 66  +2,4% (1,6m²)            435,00 kr  
      Total:      22 665,00 kr  

Tabell 2 redovisar differensen golv- och trapphusarea för de tre olika husen var för sig.  
Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 

 

Mängdavtagningen i rummen utfördes i programmet Vico Office samt med penna och skalstock. I 
tabell 3 redovisas mängdavtagningen i WC utrymmen för dem olika tre huskropparna Tabellen 
redovisar WC- utrymme där mängdavtagingen har genomförts på badrummets innerväggar och golv. 
I tabellen redovisas även differensen mellan dem två olika metoderna och prisskillnaden. Ett exempel 
som visas i tabellen är att totala summan för WC-utrymmen blev 5 742 kronor. Detta berodde bland 
annat på att missades ett WC- utrymme vid den manuella mängdavtagningen. Misstaget förekom på 
grund av mänskliga fel.  

WC-utrymme, Hus 1 Vico Office Penna & skalstock Differens PRIS 
Väggarea(m²) 243,675 242,525  +0,4% (1,1m²)        545,00 kr  
Golvarea(m²) 50,75 49,6  +2,3% (1,2m²)        594,00 kr  

   
Total:    1 139,00 kr  

WC-utrymme, Hus 2 Vico Office Penna & skalstock Differens PRIS 
Väggarea(m²) 242,975 241,075  +0,8% (1,9m²)        940,00 kr  
Golvarea(m²) 52,44 48,95  +6,7% (3,5m²)    1 733,00 kr  

   
Total:    2 673,00 kr  

WC-utrymme, Hus 3 Vico Office  Penna & skalstock Differens PRIS 
Väggarea(m²) 394,175 395,05  -0,2% (0,9m²)        445,00 kr  
Golvarea(m²) 104,4 101,36  +2,9% (3,0m²)    1 485,00 kr  

   
Total:    1 930,00 kr  

      SUMMA TOTAL:    5 742,00 kr  
Tabell 3 redovisar differensen i kostnad och mängd för golvarea och väggarea i badrum. 
Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc  
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Mängdavtagningen av styckesaker utfördes i Vico Office samt med penna och papper. I tabell 4 
redovisas objekt och resultat utifrån båda metoderna i styck. Den totala kostnaden för 
mängdavtagningen av styckesaker blev 15 650 kronor. Differensen berodde på mänskliga fel vid den 
manuella metoden. Mängdavtagningen i Vico Office gav ett exakt värde medan i manuella 
mängdavtagningen missades vissa objekt.  

Tabell 4 visar skillnaden på styckesaker, där mängdavtagningen genomfördes både manuellt och i programmet 
Vico Office. Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 

 

5.2 Tid 
Tidsåtgången varierar vid de olika metoderna, men det mest nedlagda tiden är på att åtgärda fel i 
modelleringen se tabell 6. I tabell 5 framgår tidsskillnaden på att genomföra mängdavtagningen 
manuellt eller i Vico Office. Mängdavtagningen i Vico Office tog tre timmar men den manuella 
mängavtagningen tog 27 timmar. Resultatet blir att mängdavtagningen i Vico Office sker effektivare. 

Tabell 5 visar tidsgången av genomförandet av modellering samt mängdavtagning i Vico Office, 
SpeedyCalc, penna och skalstock. Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc 

Tabell 6 redovisar tidsåtgången för att åtgärda fel som uppstod vid modellering i ArchiCAD och 
litterering. Åtgärderna i modelleringen berodde bland annat på att byggnadsdelar i programmet 
försvann och behövdes modelleras om på nytt. Tiden för littereringen berodde bland annat på fel 
litterering, dubbla littereringar och objekt utan litterering. 

Tabell 6 redovisar tiden det tog för att åtgärda fel. Källa: Zahra Siwani och Bahar Tunc   

Objekt Vico Office 
MANUELL 

 (penna och papper) ENHET Differens Pris 
Fönster 710 3 2 ST 33% (1ST)          2 850,00 kr  
Fönster 1010 12 11 ST 8% (1ST)          3 100,00 kr  
Garderob 73 71 ST 3% (2ST)          1 200,00 kr  
Högskåp 12 11 ST 8% (1ST)          3 000,00 kr  
Tvättställ 11 10 ST 9% (1ST)          4 000,00 kr  
Toalettstol 11 10 ST 9% (1ST)          1 500,00 kr  
        

          TOTAL:       15 650,00 kr  

Tid för genomförande av mängdavtagning:  
Modellering i ArchiCAD 50 timmar 
Mängdavtagning i Vico Office 3 timmar 
Mängavtagning i SpeedyCalc och penna samt skalstock 27 timmar 

Tid för åtgärder av fel:  
Modellering i ArchiCAD 22 timmar 
Litterering  8 timmar  
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6. Diskussion 
 
Implementeringen av BIM i anbudsskedet går långsamt framåt, vilket beror bland annat på den 
initiala inlärningsperioden är tidskrävande och kostsam. 
 
Resultatet påvisar att en investering i BIM leder till snabbare och noggrannare arbetssätt vid 
mängdavtagning. 3D-Modell i tidigt skede bidrar till en helhetssyn på projekt som därmed 
underlättar arbetsgången vid exempelvis mängdavtagning. Att ha en modell innebär inte att 
mängdavtagningen genomförs korrekt. Det är viktigt att modellen utförs på ett sådant sätt som är 
gynnsamt för exempelvis kalkylingenjören, därför måste kommunikation finnas mellan dessa parter. 
Enligt kalkylingenjören Johan Karlsson på Beräkningskonsulter måste 3D-modellen bland annat vara 
rätt littererad, det vill säga olika byggnadsdelar har olika benämningar beroende på egenskap se 
kapitel 3.2.1. Objekten måste vara littererade för att definieras i Vico Office. 
 
När 3D-modellen är korrekt modellerad kan mängdavtagningen utföras på kortare tid än det som har 
redovisats i resultatet, se Tabell 5 & 6. Detta beror bland annat på att författarnas tidsbristande 
inlärningsperiod av programvarorna som använts i studien, men även på grund av mänskliga fel. 
 
Problemen som uppstod var bland annat: 
• Antalet väggar var för många på grund av förekommande dubbletter. Detta resulterade i en 

större mängd av väggar. 
• Missade att litterera objekt, vilket resulterade i försening. Se Tabell 6 
• WC-utrymmen littererades utifrån styckesaker istället för area, vilket fördubblade arbetet vid 

mängdavtagning. 
• Kunskapen vid utförande av mängdavtagning ur ett modelleringsprogram var begränsad. Svårt 

att bedöma om programmet beräknade dubbelt vid exempelvis överlappning av väggar. 
 
Enligt kalkylingenjören Sten Bernharson en person med erfarenhet och trygghet i programmet Vico 
Office genomföra mängdavtagning snabbare än vid manuella metoder se kapitel 3.2.2. I 
examensarbetet jämfördes dessa mängavtagningsmetoder gentemot varandra, vilket resulterade att 
mängdavtagningen i Vico Office gav kortare tidsåtgång se tabell 5. Detta berodde på att 
informationen som krävdes vid mängdavtagning i Vico Office, var insamlad i en modellfil. Däremot 
vid manuell mängdavtagning befann sig informationen för varje plan på olika ritningar och det blev 
därför svårare att hålla koll på all information. Resultatet berodde även på att författarna hade en 
datorvana, därför blir slutsatsen för personer med datorvana är BIM mest gynnsamt och lönsamt. 
 
Resultatet påvisar att BIM vid mängdavtagning är mer noggrant och därav är mer kostnadskorrekt. 
Vissa företag nämner att investering i BIM är kostsamt, men resultatet av denna studie bevisar att i 
längden resulterar det i vinst. Att investera i BIM resulterar vinst i längden påpekades även av 
kalkylingenjören på Beräkningskonsulter, Johan Karlsson se kapitel 3.2.1.  
De förekommande misstagen som uppstår vid manuella arbetssättet på grund av brist på 
noggrannhet leder till en kostsammare kalkyl. 
 
 
 Misstagen som förekom vid manuell mängdavtagning i denna studie var bland annat:  
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• Ett av fönstren namngavs fel på grund av att författarna begränsade namnen på dessa. Detta 
ledde till ökat antal i en fönstergrupp men minskad i en annan. 

• WC-utrymme missades att behandlas och även styckesaker som garderob. 
• Vid den manuella mängdavtagningen antogs en väggtjocklek. Detta resulterade i en 

oanvändbar vägg, men även en utebliven vägg i fläktrum. 
 

En modell underlättar inte enbart mängavtagningen i Vico Office, utan även vid manuell 
mängdavtagning. Modelleringen påbörjades innan genomförandet av manuella mängdavtagningen 
utfördes. När genomförandet av manuella mängdavtagningen påbörjade hade författarna en 
helhetssyn på: 

• Väggtjocklek 
• Antal styckesaker 
• Antal fönstertyper och fönster 

 
Resultatet av den manuella mängdavtagningen hade varit mer kostsamt om modellen inte var 
tillgänglig. En modell medför bättre kostnadskontroll och dessutom kan risken att missa mängder 
undvikas. Med hjälp av en modell kan ändringar utföras snabbt som exempelvis när beställaren vill 
ändra väggtjockleken blir utförandet i en modell effektivare. 
 
Slutsatsen är att det är lönsamt att ha ”in house modellering”. Med hjälp av ”in house modellering” 
minimeras inte bara felen som uppstår vid mängdavtagningen utan även att kalkylingenjören får 
helhetssyn på projektet. Detta medför i sin tur en kommunikation mellan dessa parter och därmed 
en optimal modellbaserad mängdavtagning. 
 
Modellbaserade mängdavtagningar har inte blivit optimala i dagsläget. Kalkylingenjörerna Johan 
Karlsson och Sten Bernhardson utför mängdavtagningar med hjälp av SpeedyCalc. Detta beror oftast 
på att de känner att de har mer kontroll över arbetet och även att modellen som tillkommer är oftast 
inte korrekt. De som har erfarenhet har lätt för att upptäcka felen som uppstår vid mängdavtagning, 
vilket de med mindre erfarenhet har svårt att upptäcka. Yngre kalkylingenjörerna i företaget 
Beräkningskonsulter utför också mängdavtagningen manuellt, men med hjälp av datoriserade 
programmet Geometra eftersom att de har en datorvana. 
 
Författarna som saknade erfarenhet i båda mängdavtagningsmetoderna nämner att det krävs en 
erfarenhet för båda metoderna, men med hjälp av modellen är det enklare att upptäcka fel. I denna 
studie importerades modellen in i Vico Office flera gånger på grund av att författarna upptäckte att 
vissa delar i modellen inte togs hänsyn till vid mängdavtagningen. Författarna kunde gå tillbaka till 
modellen och redigera detta och importera in modellen på nytt. Dessa fel är svårt att upptäcka vid 
manuell mängdavtagning. Detta påvisar ännu en gång att det är gynnsamt att ha en modell och även 
att en yngre med datorvana kommer att ta till sig kunskapen snabbare. 
 
Denna studie skulle kunna genomföras snabbare om författarna hade planerat i tidigt skede på vilka 
delar som skulle ingå i mängdavtagningen. Arbetet kunde underlättas om littereringen hade 
genomförts i samband med modelleringen. Dessutom kunde en bättre planering på littereringen av 
modellen utföras. Det vill säga planera utifrån vilka egenskaper som ska medföras i mängdavtagning.  
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Bilaga 1 

Frågor till Beräkningskonsult Johan Karlsson: 

1. Hur ser processen ut vid mängdavtagning? 

2. Vad använder ni för verktyg vid mängdavtagning? 

3. Använder ni några dataprogram/ mängdavtagningsprogram? Om nej, varför? 

4. Räknar ni för hand? Om ja, med vad ? 

5. Hur noggrann är tekniken ni använder? 

6. Hur många är ni som genomför mängdavtagning? 

7. Hur lång tid tar det att mängda/beräkna ett mindre projekt?(vårt projekt) 

8. Skulle ni vilja veta mer om mängdavtagningsprogram? 

9. Skulle ni vara beredd på att utbilda era anställda, så att de kan använda mängdavtagningsprogram 

istället? Exempelvis Vico Office 

10. Vilka slags problem brukar ni stötta på? 

11. Tycker ni att det räcker med att mängda en gång eller brukar ni kontrollera det? Hur? 

12. Vilka kunskaper och meriter måste en person ha för att kunna vara lämpad för arbetet? 

13. Vad brukar vara jobbigaste att mängda? 

14. Vad brukar vara enklast att mängda? 

 



 
 

Bilaga 2 

Frågor till kalkylator Sten Bernhardsson: 

1. Vad brukar du vilja få mängdat från konsulterna ? Varför får konsulterna mängda dessa? 

2. Utför du mängdavtagningen själv? Varför genomför du det själv? Hur mycket gör du ? 

3. Varierar det stort från projekt till projekt vad som respektive part mängdar ? 

4. Finns det någonting du aldrig mängdar själv? Varför? 

5. Under vilket skede brukar du skicka du ut handlingar till konsulterna? 

6. Brukar du kontrollera konsulternas arbete? 

7. Hur ofta uppstår problem där konsulterna inte har mängdat rätt? 

8. Hur hanterar du dessa problem? Hur upptäcker du de? 

9. Hur lång är processen från att du skickar ut handlingarna till att du får tillbaka de? Vad brukar du 

göra under den här tiden? 

10. Vart ligger ansvaret på att mängderna stämmer? Hos dig eller konsulterna ? 

11. Brukar någon kontrollera ditt arbete? 

12. Vad använder du för verktyg vid mängdavtagning? Använder du olika? Har du sett någon skillnad 

mellan dessa olika? 

13. Brukar du anse att vissa saker är lättare att mängda för hand? Varför/Vilka/Vad? 

14. Hur ser processen ut från att du får handlingarna tills att du inte är involverad mer? Tycker du 

att denna process är optimal? Vad skulle kunna förbättras? 

15. Hur mycket kontakt har du med konsulterna under arbetets gång? 

16. När du får tillbaka handlingarna, hur går du tillväga när du prissätter mängderna? Använder du 

dig utav färdiga enhetssiffror eller begär du offerter från lev.? 

17. Köper du extra material ifall något går sönder? Hur hanterar ni spill? Prissätter du spill? 

18. Skulle du vilja få allt mängdat utifrån en modell? Hört du talats om Vico office? Vad vet du om 

vad vico Office? 

 

  



 
 

Bilaga 3 
Resultat i Tabell 7 redovisar beskrivningar och resultatet av mängdavtagning i 
programmet Vico Office och SpeedyCalc. Resultatet visar endast differensen mellan 
dessa två metoder. Differensen berodde bland annat på att programmet Vico Office gav 
en mer noggrannhet samt att vid den manuella mängdavtagningen missades en del 
väggar på grund av dåliga beskrivningar på ritningarna.  

Beskrivningar Vico Office 
Manuell 

(SpeedyCalc) 
Enhet Differens 

Yttervägg 420 70,04 68,05 m   +3% (2 m) 
Yttervägg 337 854,67 826,7 m  +3% (28m ) 
Yttervägg 340 59,78 0 m  +100% (60m) 
Yttervägg 310 40,15 0 m  +100% (40m) 
Innervägg 283 23,85 0 m  +100% (24m) 
Innervägg 280 0 22,23 m  +100% (22m) 
Bärandevägg 200 575,99 579,15 m  -1% (3m) 
Innervägg 172 6,61 5,26 m  +20% (1m) 
Innervägg 122 (Badrum) 32,48 28,41 m  +13% (4m) 
Innervägg 120 79,19 52,46 m  +34% (27m) 
Innervägg 110(Badrum) 150,93 144,72 m  +4% (6m) 
Innervägg 108 122,89 111,4 m  +9% (11m) 
Innervägg 96 (Rumsskiljande) 417,39 381,71 m  +9% (36m) 
Innervägg 80 122,89 111,43 m  +9% (11m) 
Innervägg 70 (Schakt) 153,87 133,4 m  +13% (20m) 
Innervägg50 3,72 3,6 m  +3% (0,12m) 
      TOTAL: 295,12 m 

Tabell 7 visar alla resultat för väggtyper. Källa: Bahar Tunc och Zahra Siwani 
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