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Sammanfattning

BIM och 4D-modellering har påvisat en rad olika fördelar för husprojekt, för
anläggningsprojekt har utvecklingen gått långsammare och lite information
finns idag om hur 4D-modeller kan användas i framtiden för
anläggningsprojekt.
Syftet med examensarbetet är att göra en
kunskapsinventering av 4D-modellering i anläggningsbranschen. Dels att
kartlägga hur 4D-modeller kan användas i anläggningsprojekt och dels hur man
skall gå till väga för att skapa modellerna. Målet med examensarbete är att
formulera potentiella användningsområden för 4D-modeller och vilka
anpassningar som behöver genomföras.
Examensarbetet grundar sig främst på intervjuer med ett antal strategiskt
utvalda personer som har bestått av entreprenörer, konsulter, teknikleverantörer
och forskare inom anläggningsbranschen. Författaren har tillsammans med
rådgivning från handledare skapat en anpassad frågeställning för att få en så
god uppfattning om vad som behöver göras för att möjliggöra en 4Dmodelleringsprocess för ett anläggningsprojekt.
Intervjuerna visade att de flesta personerna ansåg att 4D-modellering är
fördelaktigt för vissa tillämpningar, framförallt för att öka kommunikationen
och förståelsen för ett projekt. Byggarbetare kan öka sin produktivitet och
beställare och entreprenörer kan fatta bättre beslut när de kan ta del av en 4Dmodell innan produktionen startar. Felaktigheter i tidplan kan också hittas
vilket skulle kunna leda till säkrare kalkyler och produktionskostnader. Tack
vare anläggningsprojektens geografiska omfattning är det bra att ta fram
modeller som visar hur långt arbetet har utförts i jämförelse med planerad
produktion för att förbättra uppföljning med exempelvis tillsättning av extra
resurser. Uppföljningsmodell passar i synnerhet bra i tunnelsituationer.
För att skapa en 4D-modellering är det viktigt att definiera en process och en
organisation som kan stödja den processen. För att detta ska bli framgångsrikt
krävs även att informationen hanteras med hjälp av rätt arbetsstrukturer och
arbetsmetoder. När 4D-modeller skapas är det viktigt att det sker i samverkan
mellan en konsult som har goda kunskaper i 3D-projektering och entreprenör
som har goda kunskaper i produktionen och dess tidplan. En viktig
utvecklingsaspekt är att göra 4D-modelleringen dynamisk. Detta därför att det
alltid kommer att uppstå hinder/förändringar i produktionsprocessen som gör
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att 4D-modelleringen kommer att bli inaktuell, där förändrade mängder och
markförhållanden är viktiga aspekter.
Ett anläggningsprojekt har oftast rörligare och mer svårdefinierade mängder än
ett husprojekt. Hur mycket material som går åt för att skapa en vägg är relativt
säkert i jämförelse med hur mycket massor det går åt för att skapa exempelvis
en vägslänt. Objekten i 3D-modellen ska också på något sätt vara uppbyggt för
att motsvara produktionen. Därför måste vägkroppens olika delar styckas upp i
en rad mindre objekt. Det kommer att bli nödvändigt med verktyg som
flexibelt kan klippa och ändra objekt i modellen för att anpassa mot “verkliga”
förhållanden.
Masshanteringen identifierades i intervjustudien som viktigt att kunna utföra på
rätt sätt därför har en fallstudie genomförts med syfte att analysera hur
massdisponering och 4D-modellering kan kombineras samman för bättre
beslutsfattande. Slutsatsen från fallstudien var att detaljeringsgraden i
planeringen måste öka genom att göra generalplaner som innehåller en rad
olika teknikområden för att uppnå ett mervärde med 4D-modellering. Detta kan
leda till produktionsvinster relaterade till förbättrad planering men kan också
göra att de är svårare att utföra planen i praktiken.
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Abstract

BIM and 4D - modeling have been successfully introduced in housing projects.
However, the implementation of the technology in civil engineering projects is
slower and knowledge of how 4D-models can be used in infrastructure projects
is missing. The purpose of this master thesis is to collect and analyze
knowledge focusing on issues related to opportunities and barriers for
developing and using 4D-models in civil engineering applications.
A semi-structured interview study has been conducted with a number of people
from the construction industry, engineering consultants firms, software
developers and researchers working in the infrastructural sector.
Results from the interviews shows that most respondents find suitable
applications for 4D-models, especially in area of project communication and
understanding. Construction workers can increase their productivity and the
customer can increase the quality of decision making. Errors in the
construction schedule can more easily be identified increasing the accuracy in
the procurement stage and lowering the risk in the production stage. Better
follow-up models are needed in infrastructural projects showing executed
versus planned production especially when the size of the construction site is
large. Visual following-up models are especially suitable in tunneling projects.
4D-models demands an organization that can support the modeling process and
working methods. Cooperation between contractor and consultants is needed to
share the competence of creating civil engineering 3D-models. It’s important to
develop dynamic 4D-models in order to handle changes on the construction
site related to unforeseen events. There will always be problems and changes in
the construction process that will make the 4D-model out of date. Factors
causing delays are often related to changes in mass quantities and soil
conditions.
It is harder to define in advance the bill of quantities in a e.g. road or a railroad
projects compared to a building project. For example, the quantity of concrete
in a concrete wall in a building is easier to estimate then the quantities needed
to construct a road slope. That's why 3D-models of civil engineering projects
need to based on sufficiently small objects that can be used for quantity takeoff and follow-up of production elements. For this reason road models need to
be divided into a number of smaller objects.
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Better tools are therefore needed that can easily be used to adjust the 3D
geometry to real construction conditions.
Mass optimization was identified in the interview study as an important
technology for road construction. Therefore case studies were made with the
objective to analyze how mass-haul optimization and 4D-modeling can be
combined in order to increase the quality of decision making. Conclusions
from the case study is that the level of planning and scheduling should increase
to create schedules including all construction works to get the most out of
using 4D-models. The challenge is to perform construction works efficient on
the construction site by using a detailed construction schedule and follow-up.
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Förkortningar

2D

Vektorgrafik i två dimensioner

3D

Vektorgrafik i tre dimensioner

4D

Vektorgrafik i tre dimensioner med koppling mot tid

ADT

Architectural Desktop

AIM

Anläggningsinformationsmodell

API

Application Programming Interface

BIM

Building Information Model/Modeling

CAD

Computer Aided design

CPM

Critical Path Method

DGN

Design (filformat Microstation)

DWG

Drawing (filformat Autocad)

GIS

Geographic Information System

IFC

Industry Foundation Classes

IT

Information technology

LoB

Line of Balance

Prefab

Prefabrication

VA

Vatten och Avlopp

WBS

Work Breakdown Structure

VDC

Virtual Design and Construction
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Förkortningar

VR

Virtual Reality

VRML

Virtual Reality Modelling Language
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Introduktion

1 INTRODUKTION

1.1

Bakgrund

Av den totala byggmarknaden står anläggningsdelen ungefär för 30 %, vilket
motsvarar ett värde på ungefär 60 Mdr år 2006. Anläggningsbranschen
kännetecknas av offentliga byggherrar som exempelvis Vägverket och
Banverket och leverantörerna som består av ett fåtal stora och ett flertal små
aktörer. Åtskilliga myndigheter, intressenter och aktörer samt komplexa
styrsystem har resulterat i att ökning av produktiviteten i anläggningsbranschen
har varit 2 % de senaste tio åren jämfört med närmare 90 % för övrig industri
(FIA).
Söderström (Söderström, o.a., 2009) anser att den låga produktiviteten i
vägbyggnadsprojekt ofta kan hänföras till svagheter som att:


I anbudsfasen saknas ofta information vilket gör att kostnadskalkyler
och tidplaner baseras på osäkra uppgifter om mängder och
förhållanden.



I planeringsfasen är fokus på kostnader och mycket liten tid används på
att planera logistiken och hanteringen av produktionsresurser.



Tidplaner saknar ofta viktig detaljerad information såsom mängder,
kapaciteter och resurser utan innehåller normalt bara större aktiviteter
och milstolpar.



Planerade aktiviteter inte kontrolleras och följs inte upp mot verkligt
hanterade mängder.
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Det saknas systematisk erfarenhetsåterföring: Brist på information, tid
och hanterade mängder, gör det svårt att följa upp projektets
effektivitet.

Virtuella byggmetoder har börjat användas såväl i projektering som i
produktion för att förbättra anläggningsprojekt. För projektering har
anläggningsinformationsmodeller(AIM) inneburit ett mervärde gällande främst
samordningsvinster och möjligheten till kollisionskontroll (Hyldentong, o.a.,
2009). För produktion har maskinstyrning med hjälp av 3D-modeller inneburit
nya möjligheter, tekniken har främst medfört effektivisering av manuellt och
tidskrävande
utsättningsarbete.
Möjligheten
att
effektivisera
anläggningsbyggande är dock mycket större än så (Söderström, o.a., 2009).
En sådan möjlighet skulle kunna vara 4D-modellering, vilket innebär att
tidplanen med tillhörande aktiviteter kopplas samman med objekt i en 3Dmodell. Detta innebär att tidplanen kan visualiseras i 3D-modellen. Inom
husprojekt har 4D-modellering visat betydande fördelar främst inom
tidplanering i ett antal svenska och utländska rapporter. För
anläggningsprojekt befinner sig utvecklingen i ett tidigt skede och de är till stor
del oklart hur 4D-modellering ska användas. Examensarbetet syftar därför
främst till att göra en kunskapsinventering av 4D-modellering i
anläggningsbranschen. Dels att kartlägga hur 4D-modeller kan användas i
anläggningsprojekt och dels hur man skall gå till väga för att skapa modellerna.
Masshantering står för en stor kostnad i ett anläggningsprojekt och har
traditionellt varit tidskrävande att planera med stora osäkerheter. De finns idag
en avsaknad av systematiskt arbete gällande masshantering och metoderna har
kännetecknats av att de har varit subjektiva, tidskrävande och erfarenhets
baserade (Shah, o.a., 2008). På grund av de stora masshanteringskostnaderna
samt det osystematiska arbetet har en fallstudie gjorts för att kartlägga hur ett
systematiskt arbete kan uppnås genom skapande av massdisponeringsplaner.
Ytterligare en viktig aspekt i fallstudien var bedöma om de är möjligt att nå
ytterligare mervärde med en 4D-modellering. Fallstudien har genomförts
tillsammans med företaget DynaRoad på ett pågående vägprojekt där
upphandlingsformen var totalentreprenad.
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1.2

Syfte och mål

Syftet med examensarbetet är att göra en kunskapsinventering av 4Dmodellering i anläggningsbranschen. Dels att kartlägga hur 4D-modeller kan
användas i anläggningsprojekt och dels hur man skall gå till väga för att skapa
modellerna.
Målet med examensarbete är att formulera potentiella användningsområden för
4D-modeller och vilka anpassningar som behöver genomföras.
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1.3

Forskningsfrågor

Forskningsfrågorna utgör grunden för examensarbetet och rapporten avser att
besvara frågeställningen. Första frågan behandlar hur anläggningsmodeller
skapas och vilka användningsområden som finns. Andra frågan belyser
produktionsplaneringen som är grunden till 4D-modellering. I frågeställningen
görs en undersökning av planeringsmetoder och hur produktionsplanering
utförs i nuläget. Tredje frågan behandlar hur 4D-modeller skapas samt vilka
möjligheter och svårigheter arbetssätet medför. Nedan följer det tre
forskningsfrågorna:
Forsningsfråga 1
”Hur skapas och används anläggningsmodeller”
Frågan avser att beskriva nuvarande process att skapa och använda 3Dmodeller för olika ändamål i projektering och produktion. Forskningsfrågan
avslutas genom att en identifiering göras av eventuella vinster med 3Dprojektering och anläggningsmodeller.
Forskningsfråga 2
”Vilka planeringsmetoder
anläggningsprojekt”

används

i

produktionsplaneringen

i

ett

Frågan avser att beskriva de vanligaste planeringsmetoder som används i
produktionsplanering och vilka effekter detta får i utförande skedet. I
frågställningen ingår även att identifiera arbetsmoment som är viktiga i
produktionsplaneringen och som kan förbättras.

Forskningsfråga 3
”Hur kan 4D-modeller skapas och användas i ett anläggningsprojekt”
Frågan avser att kartlägga hur organisationen, tekniken, metoder och processen
ska anpassas för att möjliggöra skapande och användning av 4D-modeller i
anläggningsprojekt. I frågeställningen ingår också att identifiera potentiella
fördelar och svårigheter med 4D-modellering.
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1.4

Metod

Examensarbete består av fyra huvudaktiviteter vilket visas i Figur 1-1. Första
aktiviteten består av kunskapsanalysen, vilket användes för upprätta
frågeställningarna och att identifiera personer som skulle ingå intervjustudien.
Personer som deltog i intervjustudien var främst entreprenörer, konsulter och
teknikleverantörer inom anläggningsbranschen. Intervjuerna var en central del i
examensarbetet och låg till grund för fall- och litteraturstudien.

Figur 1-1: Beskriver examensarbetets olika aktiviteter.
I litteraturstudien gjordes en omfattande analys av svenska och utländska
rapporter för att få en uppfattning om kunskapsläget och att försöka besvara
forskningsfrågorna.
Litteraturstudien fokuserades på 4D-modellering,
Building Information Modeling(BIM) och produktionsplanering för
anläggningsprojekt.
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Ett samarbetsprojekt har utförts med företaget Dynaroad AB för att identifiera
möjligheterna med att koppla masshantering till en 4D-modell. Fallstudien
behandlade ett vägprojekt och syftet var att få en praktisk bild av hur 4Dmodellering kan kopplas samman med masshantering i ett riktigt projekt.
Litteratur-, intervju- och fallstudien har används för att besvara
forskningsfrågorna och en sammanställning av detta finns i Tabell 1-1.
Tabell 1-1: Visar hur de olika forskningsfrågorna har besvarats av de
ingående delarna i examensarbetet.
Fallstudie

Intervjustudie

Teori
”Hur skapas och används anläggningsmodeller”
Skapande av BIM-modeller
Användning av BIM-modeller i projektering

x
x

Användning av BIM-modeller i produktionen

x
x
x

”Vilka planeringsmetoder används i produktionsplaneringen i ett
anläggningsprojekt”
Planeringsmetoder
Skapande av tidplaner
Arbetsmoment i produktionsplanering
Händelser som orsakar störningar i produktionen
Masshanteringsplanering
”Hur kan 4D-modeller skapas och
användas i ett anläggningsprojekt”
Anpassning av 3D-modeller
Anpassning av produktionsplaneringen
Användningsområden

6

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

Teori

2 TEORI

Figur 2-1 visar hur teorikapitlets uppbyggnad som består av tre huvuddelar
datorstöd design, tidplaneringsmetoder och 4D-modellering. Huvuddelarna har
i sin tur ett antal olika underrubriker vilket kan studeras i figuren. I slutet av
kapitlet görs en sammanfattning innehållande de viktigaste delarna från
teoriavsnittet.

2-1: Teorikapitlets struktur.
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2.1

Datorstödd projektering

2.1.1 Virtual Design and Construction
Virtual Design and Construction (VDC) är en teoretisk modell av ett datorstött
byggprojekt med tre ingående komponenter:


Produkten som är en digital representation som oftast motsvaras av en
fysisk byggnad eller industri.



Organisationen som har i uppgift att definiera, utforma, bygga och
förvalta produkten.



Processen som används av organisationen för att skapa produkten
genom aktiviteter och procedurer.

VDC syfte är att skapa underlag till specificerade och allmänna affärsmål
genom att skapa en databaserad modell för att mäta prestanda i planering och
utförande av byggprojekt (Kunz, o.a., 2009).
Tidigare forskning inom VDC-området har identifierat en rad fördelar,
exempelvis (Woksepp, o.a., 2006) anser att Virtual Reality (VR) med
visualisering av byggprocesser är en tillförlitlig metod i designprocessen,
framförallt genom att den tillvaratar kundens intressen. En viktig aspekt för att
metoden ska bli tillförlitlig är fortlöpande uppdatering av de olika
teknikområdens modeller så att VR-modellen är aktuell.
2.1.2 Building information modeling
Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är ett begrepp inom VDC, där
substantivet BIM anger en digital representation av en produkt vilket omfattar
geometri, rumsliga relationer, geografisk information och egenskaper om
komponenterna (Söderström, o.a., 2009);(Kunz, o.a., 2009). Den digitala
representationen kan således bestå av objekt som motsvarar byggdelar eller
abstrakta objekt, såsom utrymmen (Jongeling, 2008).
Processen beskrivs av verbet BIM, vilket omfattar skapandet, användningen
och underhållet av produkten BIM under hela livscykeln (Söderström, o.a.,
2009). Ett BIM-verktyg beskriver ett IT-verktyg vilket används för att skapa
och hantera informationen. BIM ska inte tolkas som en teknik utan ett
samlingsbegrepp för hur information skapas, lagras och används på ett
systematiskt och kvalitetssäkrat sätt (Jongeling, 2008).
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2.1.3

Anläggningsmodeller

Janmar(Janmar, 2008) definierar anläggningsmodeller i vägverkets dokument
”Krav för upprättande av anläggningsmodell” på följande sätt:
”Modell (digital) som i 3D och för vissa specificerade objekt i 2D beskriver
projekterad konstruktion eller anläggning, dess överyta, linjer samt
underliggande lagerytor av t.ex. schaktbotten, bärlager.”
Janmar(Janmar, 2008) menar att anläggningsmodellen ska visa anläggningen i
sin helhet där avvikelser från komplett anläggningsmodell ska godkännas av
beställaren. Anläggningsmodellen ska vara uppbyggd på ett sådant sätt att den
kan användas för utsättning, maskinstyrning, mängdförteckning/reglering,
relationshandling/modell samt kontroll och uppföljning.
Anläggningsmodellen ska levereras i projekteringsverktygets modellformat
och LandXML-filer som:
 Trådmodell


Triangelmodell



Modelldata som 2D

I Figur 2-2 ses en anläggningsmodell av Nynäsbanan som Sweco projekterade
2009. Anläggningsmodellen innehåller fler teknikdiscipliner än vad som ingår i
Vägverkets ”Krav för upprättande av anläggningsmodell” och alla byggdelar
har 3D-projekterats fullt ut (D.Nilsson, 09-12-19).

Figur 2-2: Anläggningsmodell Nynäsbanan(AIM-gruppen, Sweco).
Anläggningsinformationsmodell (AIM) är ett koncept som är tänkt att vara
anläggningsbranschens motsvarighet till BIM. Termen används av bland annat
Sweco Infrastructure AB i Stockholm.
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Figur 2-3 beskriver vilken information som kan exporteras från AIMmodellen. De största vinsterna med AIM är förmodligen samordningsvinster
och möjlighetena till kollisionskontroll (Hyldentong, o.a., 2009).

Figur 2-3: Visar olika typer av information som kan exporteras från en AIMmodell, (AIM-gruppen, Sweco Infrastructure AB) . De olika
ingående delarna 1 – 5 beskrivs nedan.
De olika informationskopplingarna för en AIM visas i Figur 2-3 och
beskrivning för de olika punkterna följer nedan:
1. AIM-modellen
3D-modeller som ingår i anläggningsmodellen går att skapa med
både projekteringsverktyg som är inriktade på långsträckta samt
områdesspecifika objekt. Exempel på projekteringsverktyg är
Bentley InRoads, Autodesk Civil 3D och Vianova Novapoint.
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3D-modellen framställs genom att linjekonstruktionen kombineras
med normalsektioner längs en korridor. Sektionerna har vanligen
bearbetas mot en terrängmodell för vidare generering till en yt- eller
trådmodell. En framställd anläggningsdel finns i ett original men
kan ses i ett flertal olika vyer och kan förekomma i
ritningspresentation i plan, profil eller sektion. De olika ritningarna
kan vara kopplade till varandra vilket gör att ändringar i en av
ritningarna medför att de andra automatiskt uppdateras(AIMgruppen, Sweco Infrastructure AB).
Terrängmodellen skapas utifrån traditionell inmätning och/eller
olika typer av laserskanning av marken. Modellen skapas genom
att de inmätta punkterna digitalisera för att sedan trianguleras så att
ytor bildas mellan punkterna. Terrängmodell som representerar
lager under den synliga marken kan skapas genom provborrningar
för att få information om vilken jordart som befinner sig vid en
specifik koordinat. Genom att interpolera de olika koordinaterna
med information om jordarten kan ytor skapas som representerar de
olika jordlagren.
2. Ritningar
Plan, profil- och tvärsektionsritningar framställs ur AIM-modellen.
Ändringar i modellen medför att plan-, profil och
tvärsektionsritningarna uppdateras automatiskt, vilket förenklar
arbetsprocessen.
3. Maskinstyrningsdata
Utsättningsdata till maskinstyrning exporteras eller sparas från
AIM-modellen i format som LandXML eller DWG. Normalt
innehåller filerna information om styrlinjer, ytmodeller och för
projektet intressanta objekt. De finns så väl tidsvinster som
ekonomiska vinster med kopplingen mellan maskinstyrning och
anläggningsmodeller, men också problem i form av att projekterat
underlag som används inte är anpassat efter modellerna som ska
användas i maskinstyrningen(Lamperud, o.a., 2008). En åtgärd är
att förbättra exportmöjligheterna från anläggningsmodell till
programvara dit modellen används i maskinstyrning (Ekmark
Juhlin, o.a., 2008).
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4. Visualiseringsunderlag
AIM-modellens lagerstruktur kan kopplas till flera olika material
och på så sätt visualiseras på flera olika sätt. Visualiseringen kan
anpassas för olika typer av målgrupper såsom projektörer,
entreprenörer, beställare och allmänheten .
Visualiseringen kan fungera som hjälpmedel i en rad olika skeden
för att förstå landskapsutnyttjande, miljöfrågor och valda
utformningar före byggproduktionen. Därmed kan kostsamma
missförstånd och eventuella tvister undvikas (Jha, 2006);(Moreno,
o.a., 2002).
5. Rapporter
Mängdförteckningar kan exempelvis skapas utifrån AIM-databaser
och information knuten till anläggningsmodellen sammanställs efter
valda kriterier.

2.1.4 Geoteknisk 3D-projektering
En geoteknisk 3D-modell representerar undersökningsområdet i en 3D-miljö,
där jordlagren beskrivs av olika ytor. Modellerna ska fungera som underlag för
3D-projektering, där förstärkningsåtgärder ska vara möjliga att dimensionera i
form av exempelvis pållängder och sponter. Det ska också vara möjligt att
utföra mängdberäkningar och presentationer av geotekniska förhållanden för
beställaren. I Figur 2-4 visas geotekniska 3D-modeller som har använts av
Sweco i projektet Solna Busstorg. Modellen innehöll terrängmodeller för
bergnivå, friktionsjord, lera och markyta. Byggnader med planerade lägen samt
befintlig tunnelbana ingick också i modellen. Modellens syfte är att skapa en
övergripande bild av problem relaterade till pålstopp för beställare och
entreprenörer(Hedberg, 2007).
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Figur 2-4: Geoteknisk modell av Solna Busstorg (Hedberg, 2007).
Hedberg(Hedberg, 2007) föreslår att geotekniska 3D-modeller kan användas
för 4D-modellering, där en tidsfaktor läggs till på ett godtyckligt antal block i
modellen. Dessa block kan representera en påle eller fasadelement med en
specifik inköpskostnad och installationstid. Detta innebär att varje block har en
inköps- och installationskostnad. Således skulle det vara möjligt att koppla tid
och ekonomi direkt till en geoteknisk 3D-modell.
2.1.5

3D-projekterade anläggningsprojekt

Betuweroute
Betuweroute är ett 160 km dubbelspårig järnvägsprojekt för godstransporter
mellan Rotterdam och Zevenaar. Syftet med järnvägen är att avlasta
godstransporter från Rotterdams hamn. Landskapet skulle bevaras i så hög grad
som möjligt vilket medförde att järnvägen till stora delar utformades parallellt
till motorvägen A15. Motorvägen samt olika typer av anslutningar gjordes
också om i samband med projektet. I Figur 2-5 visas projektet under
produktionen.
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Figur 2-5: Betuweroute under produktionsskedet (AEC09).
Projektet Betuwroute utfördes helt i 3D vilket medförde bättre förståelse för
rumsligt utnyttjande och enklare mängdhantering. Projektet sträcker sig genom
tätbefolkade områden, detta medförde att varje kommun som var påverkade av
projektet hade synpunkter gällande buller, luftföroreningar och
landskapsförändringar. Utformningen i 3D användes för att snabbt få acceptans
för en viss utformning och därmed minskades tiden för att genomföra
ändringarna.
Många kommuner ville att utformningen av järnvägen skulle vara under
grundvattennivån, vilket skulle innebära ökade kostnader för projektet. För att
ge boende längs järnvägen, trafikanter, samt kommunen en ökad förståelse om
projektet användes 3D-visualiseringar. Visualiseringarna var, i de flesta fall,
tillräckligt bra för att övertyga olika intressenter om att given utformning var
godtagbar, vilket bland annat ledde till att färre tunnlar behövde byggas. 3Dprojekteringen resulterade i att de var lättare och snabbare att utvärdera olika
alternativ i komplexa trafiksituationer och att beräkning av massor
underlättades. Ritningar för komplicerade trafikplatser skapades med 3Dprojektering genom att modellen snittades vid olika lägen. Arbetssättet gjorde
det möjligt att skapa underlaget på några timmar istället för dagar med 2Dprojektering. 3D-projekteringen förbättrade också samarbetet och ökade
därmed kvalitén på projekteringen i projektet (AEC09).
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Norra Länken
Norra länken är ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt. En del av länken,
ca 1 km, togs i trafik redan 1991. Den sträcka som nyligen har projekterats, ca
4 km, går huvudsakligen i tunnlar. Norra länken beräknas vara färdigbyggd
2015 (Vägverket, 2010).
När projekteringen av Norra Länken upphandlades beslutades att all
projektering skulle ske i 3D. Beslutet grundade sig på erfarenheter från Södra
länken, ett tidigare liknande projekt, där vissa problem var svåra att upptäcka i
2D. Norra Länken kommer till stor del bestå av berg- och betongtunnlar under
marken. Projektet kommer totalt att bestå av 11 km färdig tunnel (Kullman,
2006). MicroStation (från Bentley Systems) valdes som ett av
projekteringsverktygen i projektet för dess förmåga att hantera stora modellfiler. Genom att också använda sig av InRoads (från Bentley Systems), gick det
att täcka in alla teknikområden som ingick i uppdraget (väg och trafik,
geoteknik, mät, landskap och järnväg, VA och el). InRoads är databasbaserat
och använder sig av geometriska villkor där det är möjligt att sätta specifika
förhållanden mellan olika punkter. På så sätt kan exempelvis en tunnel breddas
enligt önskemål och att tunnelbredden följer längdmätningen(Kullman, 2006).
3D-projektering innebar ett nytt tankesätt och en ny metodik i jämförelse med
tidigare 2D-projektering. I 3D-projektering skapas först en modell som sedan
genererar bygghandlingar vilket medför att det gäller att ha rätt
tillvägagångssätt för att skapa modellen. Vinsterna med 3D-projekteringen var
framförallt att identifiera fel genom kollisionskontroller och att utföra
mängdberäkningar (Kullman, 2006).
Projekteringen försvårades bland annat av många korsningspunkter för
framtida tunnlar, befintliga husgrunder som ligger djupt i marken, samt
befintlig tunnelbana som skär genom projektet. De befintliga tunnlarna mättes
in på traditionellt sätt samt med laserskanning för att uppnå hög korrekthet
(Kullman, 2006).
En del brister kunde tidigt identifieras som hade varit svåra att upptäcka med
2D-projektering, exempelvis att arbetstunnlarnas lutning var för branta för
arbetsfordon som skulle transportera bergmaterial från huvudtunnlarna. Även
anslutningarna till de olika tunnlarna var lättare att projektera. Det tog relativt
långt tid innan modellen var klar för att producera 2D-ritningar, vilket görs
med hjälp av snitt i modellen. Dock gjordes en besparing i den totala
projekteringstiden sett över hela projektet (Hedberg, 2007).
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2.2

Tidplaneringsmetoder

I byggprojekt som upphandlas får entreprenören inte mer än en chans att sätta
ett korrekt pris i anbudsskedet, därför är projektets vinst beroende på
entreprenörens förmåga att planera projektet samt skicklighet att fatta goda
beslut (Clough, o.a., 2008). En väl genomtänkt tid- och resursplanering är
nödvändigt för att inte överskrida budget och för uppföljning av utfört arbete
(Jongeling, o.a., 2007);(Norberg, o.a., 2009).
2.2.1 Work Breakdown Structure
Processen att skapa en tidplan för ett byggprojekt börjar ofta med att skapa en
Work Breakdown Structure (WBS), vilket syftar till att bryta ner och definiera
projektet genom att relatera arbete till hanterbara byggdelar. Uppdelning kan
ske spatialt, per typ av arbete och med bakgrund till affärsgränserna. WBS
används också som ett första underlag för kostnadsberäkningar, se Figur 2-6
(Jongeling, o.a., 2007).

Figur 2-6: Beskriver vilken typ av information som kan exporteras ifrån
en WBS (Jongeling, o.a., 2007).
WBS fungerar sedan som ett underlag för att uppskatta arbete genom hela
planeringsprocessen, från den första utformningen där övergripande
funktionskriterier definierades till den slutgiltiga detaljerade planen. I Figur
2-7 visas hur en WBS-struktur kan se ut för ett byggprojekt, där projektet delas
upp efter en hierarkisk struktur som består av hanterbara arbetsmoment.
Strukturen innebär att tidplaner och kostnadsuppskattningar kan göras med
olika detaljeringsgrader, vilket också kan användas för att identifiera
byggmoment som ska upphandlas.
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Genom att använda WBS kan projektet brytas ner till aktiviteter som består av
en eller flera byggdelar. Aktiviteterna resurssätts och kopplas sedan samman i
en tidplan, (Jongeling, o.a., 2007).

Figur 2-7: Visar hur ett projekt kan delas in genom en WBS-struktur
bestående av ett antal undernivåer (Jongeling, o.a., 2007).
En 3D-modell är ofta uppdelad efter en objektbaserad struktur som inte är
anpassad till WBS-strukturen. Därför skapas en produktionsmodell där
arbetsmomenten kan kopplas samman med 3D-modellens objekt. En vanlig
metod är att organisera objekten utifrån en lagerstruktur som överensstämmer
med WBS strukturen. Genom att koppla arbetsmoment till produktionsrecept
går det att utföra kostnadsberäkningar samt beräkna tidsåtgång med varierande
detaljeringsnivå (Jongeling, o.a., 2007).
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2.2.2 Critical Path Method
Ett exempel på en planeringsmetod är Critical Path Method (CPM) (Clough,
o.a., 2008). CPM baseras på nätplanering som är den vanligaste
tidplaneringsmetoden inom byggbranschen (Akbaş, 2004).
CPM planer visualiseras ofta i Gantt-scheman för att kommunicera, analysera
och följa upp tidsplanen i byggprojekt(Jongeling, 2006). Informationen
presenteras i form av diagram som motsvarar aktiviteter som ska utföras och
deras beroende av tiden. Ett diagram av denna typ är ett enkelt och effektivt
sätt att förmedla ett byggprojekts komplexa planering(Clough, o.a., 2008).
CPM används ofta för att skapa en övergripande bild av projektet, där startoch sluttider, sekvenser, milstolpar och kritiska aktiviteter ingår. Många
programvaror, såsom Primavera Project Planner och Microsoft Projekt,
använder metoden för att skapa projektplaneringen (Akbaş, 2004).
Jongeling(Jongeling, o.a., 2007) anser att användningen av CPM utgår från sex
steg:
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Definiera alla för projektet viktiga arbetsmoment. Planeringen ska utgå
ifrån endast en start- och slutpunkt.



Bestäm förhållande mellan aktiviteterna. Exempelvis kan
byggordningen bestämmas.



Rita ett nätverksdiagram som kopplar samman aktiviteter. Mellan
aktiviteterna ska det finnas en pil samt ett specifikt nummer.



Sätt tid på varje aktivitet.



Beräkna den längsta tidsåtgången genom diagrammet. Detta kallas för
den kritiska linjen.



Använd diagrammet för att förbättra planering, skapande av tidplan
och för uppföljning av projektet.

Teori

Figur 2-8: Beskriver ett CPM-diagram där aktiviteterna och dess
förhållande är specificerade samt den kritiska linjen (Jongeling,
o.a., 2007).
I Figur 2-9 visas av ett Gantt-schema där den kritiska linjen har identifierats,
vilket är baserat på samma nätplanering som i Figur 2-8. Den så kallade
”dummy” aktiviteten är bortagen och Gantt-schemat visar även när aktiviteten
som inte är det kritiska kan starta och slutföras som tidigast och senaste samt
vilken bufferttid den har (Jongeling, o.a., 2007).

Figur 2-9: CPM-diagram som med staplar beskriver aktivitetens start- och
sluttid, förhållande samt specificerar den kritiska linjen
(Jongeling, o.a., 2007).
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Genom att använda CPM-algoritmer kan projektets minsta tid beräknas, dvs
den kritiska linjen genom projektets aktiviteter. Informationen som ges är
bland annat aktiviteternas tid, vilka aktiviteter som ligger på den kritiska linjen,
hur
flexibelt
aktiviteterna
kan
utföras
och
kostnadsoch
resursinformation(Akbaş, 2004). CPM har visat sig vara ett bra verktyg i
tidplanering och kontroll av produktion som är komplex och som inte
kännetecknas av en repetitiv karaktär. Dessa aktiviteter karaktäriseras ofta av
svängningar i produktionseffektivitet vilket kan leda till oförutsedda stopp och
detta leder till ett dåligt resursutnyttjande(Andersson, o.a., 2007).
Akbaş(Akbaş, 2004) anger att CPM har följande negativa aspekter:


När CPM-baserade tidplaner används i produktionen kan de bli svåra
att förstå, hantera och upprätthålla på grund av det stora antalet
aktiviteter och dess inbördes förhållande. En ökning av kopplingarna
mellan aktiviteterna i sekvenserna ökar risken att tidplanen blir
inkonsekvent.



Aktiviteterna i CPM-diagramet har inte någon återkoppling till hur
produktionsmomentet utförs. Aktiviteterna är sammanslagningar av en
rad produktionsmoment där lite information finns hur dessa ska utföras.



Sekvenserna bestående av aktiviteterna har ingen koppling till läget där
produktionsmomentet ska utföras exempelvis produktionsriktningar för
arbetslag och tillräckligt med utrymme för att utföra aktiviteter
samtidigt.

Forss(Forss, o.a., 2006) anser att innebörden av att CPM inte kan hänvisas till
rumsliga sammanhang innebär att användaren måste komplettera med att titta
på ritningar och tankemässigt associera komponenterna med aktiviteterna i
tidplanen. Detta orsakar problem bland annat genom att olika användare tolkar
ritningarna annorlunda.
Söderström (Söderström, o.a., 2009) menar att dagens CPM-planer som
används i anläggningsprojekt inte är informationsmässigt strukturerade eller
innehåller tillräckligt med information för att förädlas vidare. Ett exempel på
detta är den svaga återkopplingen till läget. För att skapa en 4D-modell måste
anläggningsmodellen kopplas till läget vilket innebär att läget för varje aktivitet
måste specificeras.
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Detta kan göras genom att använda det alternativa planeringsättet Line of
Balance(LoB) där aktiviteterna har en utsträckning i tid och läge.
2.2.3

Line of Balance

För främst repetitiva aktiviteter, exempelvis ledningsarbeten, är det bättre med
en planeringsmetod som, förutom tiden, även visar information kring
arbetsplatsen och hur den utnyttjas. Planeringsmetoden kallas ofta för Line of
Balance (LoB) eller tid-lägesplanering. Figur 2-10 presenterar en sådan teknik
för ett ledningsarbete, (Clough, o.a., 2008); (Söderström, o.a., 2009).

Figur 2-10: Visar en LoB för ett ledningsarbete där tid och läge är
specificerade för de ingående aktiviteterna som ingår i
ledningsplanen (Clough, o.a., 2008).
I figuren representeras den horisontella axeln positionen och den vertikala
axeln representerar tiden, vilket i det här fallet är kalendermånader. De olika
arbetsmomenten utgår ifrån när aktiviteterna tidigast kan starta. Vidare anges
start- och sluttid för konstruktionen samt när aktiviteterna möts i samma tid och
läge (Clough, o.a., 2008).
Genom att använda LoB kan vanliga misstag i planeringen identifieras. Det
finns även möjligheter att utföra planeringen bättre genom att skapa ett stabilt
och kontinuerligt arbetsflöde, med mindre störningar i produktionen.
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I Figur 2-11 visas ett exempel på hur ett konternuelligt arbetsflöde har uppnåts
genom att åtgärda följande:
1. Samma aktivitet under samma tid på ett flertal olika platser.
2. Två aktiviteter kommer att kollidera.
3. Inga tids- eller lägesbuffrar.
4. Ett flertal olika aktiviteter startar samtidigt.
5. & 6 outnyttjade av tid.

Figur 2-11: Vänstra bilden beskriver kritiska situationer för ett husprojekt
genom ett LoB-diagram och den högra visar hur arbetsflödena
har balanserats. Y-axeln representerar läge och x-axeln tiden
(Jongeling, 2006).
Genom att åtgärda de sex punkterna skapas kontinuerliga aktiviteter som har
standardiserad produktionshastighet med tids- och lägesavstånd. Start- och
sluttider är också separerade och arbetet är fördelat jämnt sett över tiden
(Jongeling, 2006).
Två huvudprinciper används för att förbättra arbetsflödet, (Jongeling, 2006):
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Synkronisering som innebär en strävan efter att uppnå likartade
produktionshastighet för alla aktiviteter.



Aktiviteter ska vara planerade på ett sådant sätt att det kan förflyttas
mellan två positioner utan störningar.
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Vanligtvis är den bästa förbättringsåtgärden att ändra linjens lutning och
samtidigt bibehålla kontinuitet i arbetsmomentet. Detta beror till stor del på att
uppföljning blir enklare om arbetsmomentet utförs kontinuerligt (Seppänen,
o.a., 2004). I Figur 2-12 visas hur jordschaktarbeten kan visas i ett LoBdiagram för ett anläggningsprojekt, där de är enkelt att få en uppfattning om
planeringen då den knyts till tidpunkt och läge (Söderström, o.a., 2009).

Figur 2-12: Visar tidplanering för två grävmaskinsteam i ett
LoB-diagram (Söderström, o.a., 2009).
För att upprätta ett LoB-diagram av högre kvalité för användning i uppföljning
i ett anläggningsprojekt måste anpassningar göras mellan resurser och verklig
mängdfördelning. I Figur 2-13 i 2 visas den verkliga mängdfördelningen,
vilket kommer ge upphov till ett olinjärt fortskridande av masshanteringen ut
efter väglinjen. Om projektet i planeringen antas ha en konstant massvolym
efter väglinjen innebär detta att fortskridande antas ha en konstant hastighet.
Vid uppföljning kommer den linjära fortskridningen som gjordes i planeringen
att jämföras med den egentliga olinjära produktionshastigheten. Detta kommer
att ge upphov till att uppföljningen i vissa punkter blir felaktiga trots att
produktionen har utförts med normal hastighet. Noterbart är att volymen är den
samma i 1 och 2 i Figur 2-13 och att start-, mitt- och sluttid är den samma dock
varierar fortskridningen ordentligt i vissa punkter utefter väglinjen
(Söderström, o.a., 2009).
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Figur 2-13: (1) Illustrerar hur fortskridningen ser ut för en massa som är
konstant mot väglinjen, (2) visar hur fortskridningen kan variera
beroende på massans utbredning efter väglinjen (Söderström,
o.a., 2009)
I ett byggprojekt omflyttas material i en 3D-miljö från en plats till en annan där
byggkomponenterna slutligen produceras. Ett LoB-diagram kan endast
presentera detta på ett begränsat sätt och kompletterande information är därför
nödvändigt(Akbaş, 2004). Arditi (Arditi, o.a., 2002) menar att de är svårt att
skapa LoB-diagram om tidplaneringen är baseras på ett stort antal aktiviteter
som har komplicerade villkor till varandra. Det finns ett flertal rapporter där
LoB kombineras med 3D-modeller för visualisering i 4D bland annat
(Söderström, o.a., 2009), (Jongeling, o.a., 2007b) och (Forss, o.a., 2006). I
Figur 2-14 visas hur samma information från en simulering kan presenteras på
två olika vis, som 4D-modell och som en procentuell funktion av tiden.

Figur 2-14: (a) beskriver aktivitetens färdigställande genom ett diagram med
procentuellt färdigställande och tid.(b)beskriver färdigställandet
som en 4D-modell (Akbaş, 2004).
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2.3

4D-modellering

En 4D-modell skapas genom att länka samman aktiviteter i tidplanen med
objekten i 3D-modellen (Koo, o.a., 1998). Aktiviteterna visualiseras genom att
objekten under utförande belyses med olika färger i objekten (Koo, o.a., 1998);
(Jongeling, 2006). 4D-modeller används för att skapa en gemensam bild av
tidplanen i ett byggprojekt för olika aktörer. Därigenom kan man analysera
olika alternativ innan produktionsstart (Jongeling, 2006);(Koo, o.a., 1998).
Figur 2-15 visar ett exempel på en 4D-modell för ett gruvprojekt där grön
indikerar färdigställd produktion, blå indikerar produktion som är under
utförande samt röd indikerar att avsnittet är klara dvs. klara för
produktionsstart(Norberg, 2009).

Figur 2-15: Gruvdrivning i Kiruna som en 4D-modell (Norberg, 2009).
Processen att skapa 4D-modellen börjar med att importering en eller flera 3Dmodeller till 4D-modelleringsprogramvaran. 3D-modellen kan i vissa fall
importeras direkt till programvaran, i andra fall är det nödvändigt med
konvertering till ett utbytesformat som exempelvis VRML (Jongeling, o.a.,
2007). 3D-modellens objekt kan vara indelad i en lagerstruktur men kan också
bestå av objekt, exempelvis väggar och betongplattor som svarar mot
produktiontidplanens aktivitetsstruktur. När tidplanen importerats kan objekten
sammanlänkas med aktiviteterna. Detta moment repeteras tills dess att alla
aktiviteter i modellen har en koppling till ett eller flera objekt i modellen. När
länkningen är slutförd går det att utföra en visualisering av tidplanen i
definierbara tidsintervaller, de länkade objekten kommer då stegvis att belysas
(Jongeling, o.a., 2007).
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För att indikera att objekt byggs, rivs eller är av temporär karaktär kan olika
färgskalor användas i 4D-modellen. Objekten som rivs eller är av temporär
karaktär kommer att göras osynliga när aktiviteterna är slutförda medan objekt
som är bestående kommer att vara synliga. Visualiseringen kan underlättas om
transparenta objekt och/eller ytor används. Olika färger kan användas för att
särskilja underentreprenörer som är ansvariga för skiljda arbetsmoment.
När visualiseringen(4D) spelas upp finns möjligheten att ändra kameravinklar,
använda förutbestämda vyer, animera och gömma objekt. Det går att lägga till
objekt i modellen som motsvarar exempelvis kranar, vägar, utrymmen för
material för att göra visualiseringen(4D) mer realistiskt och informativ.
Visualiseringen (4D) ger användaren en god bild av tidplanen och möjliggör
bättre kommunikation med olika intressenter i projektet (Jongeling, o.a.,
2007).4D-modellen kan också användas exempelvis för att planera logistiken
genom ”just in time” leveranser och utifrån ”tidsattribut” beställa exakta
mängder från en databas (Norberg, o.a., 2009).
Norberg(Norberg, o.a., 2009) anser att det vanligaste tillämpningsområdet för
4D-modeller har varit inom byggproduktionen men att allt större vinster
framtiden kommer att göras genom att även inkludera hela byggprojektets
logistik inklusive leveranser av material.
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2.3.1

Skapande av 4D-modeller för anläggningsprojekt

Söderström (Söderström, o.a., 2009) anser att 4D-modellering endast är ett sätt
att samla, integrera och visualisera information som finns tillgängligt i ett
anläggningsprojekt.
Därav måste det vara möjligt att identifiera och
strukturera information som ska ingå i 4D-modellering.
Detta kan göras genom att skapa en processmodell vilken visas i Figur 2-16.
Processen består av delprocesserna anbudsunderlag, kostnadskalkyl,
produktionsplanering, produktion och uppföljning. Om processmodellen
skapas på rätt sätt kan delprocesserna definieras och anpassas till hur de
ingående aktiviteterna ska organiseras.

Figur 2-16: Prototyp av Söderström (Söderström, o.a., 2009) som visar hur en
4D-modellering möjliggörs igenom att skapa en processmodell.
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Exempelvis delprocessen ”kostnadskalkyl” återfinns i processmodellen och
består av följande indata:


Ritningar och mängdförteckning.



Kontraktsförutsättningar.



Entreprenörer.

Indata används i delprocessen för att skapa kostnadskalkylen. Detta möjliggörs
genom
att
kombinera
indata
i
form
av
entreprenörens
produktionsförutsättningar,
ritningarna,
mängdförteckningen
och
kontraktsförutsättningarna. Utdata från processen består av följande:


Anbud.



Tid och resursplan.



Tekniska lösningar.

Utdata från delprocessen kostnadskalkyl består av en tid- och resursplan,
framtagande av tekniska lösningar och lämnandet av ett anbud som baseras på
en uppskattning av produktionskostnaderna. Underlaget fungerar också som
grundläggande indata för produktionsplaneringen där detaljeringsnivån i
planeringen normalt höjs. Noterbart är att 4D-modellen inte används i
delprocessen kostnadskalkylen vilket beror på att 3D-modeller tas fram under
produktionsplanering med maskinstyrning (Söderström, o.a., 2009).
Söderström (Söderström, o.a., 2009) menar att det inte är identifieringen av
geometrierna och volymer som är svårigheten utan att problemen ligger i hur
informationen skall integreras och användas i produktionsprocessen. Figur
2-17 visar ett exempel på hur en modell för integrering av informationsflödet
kan se ut för maskinstyrda anläggningsprojekt.
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Figur 2-17: Visar hur 4D-modeller kan skapas med utgångspunkt från
terrängmodeller (Söderström, o.a., 2009).
Processen att skapa 4D-modellen från 3D-terrängmodellen består enligt
Söderström (Söderström, o.a., 2009) av följande steg:
1. CAD-programvaran används för att skapa 3D-terrängmodellen som
beskriver väganläggningen samt terrängen. Modellen delas sedan upp i
2D-sektioner utefter väglinjen exempelvis med en detaljeringsgrad
motsvarande en meter.
2. Bärlagren dimensioneras med varierande tjocklek efter det antagna
geotekniska förhållandena i projekteringsskedet, (i produktionen
används verkliga markförhållanden).
3. Informationen som beskriver sektionernas geometrier och bärlager
sparas i modellen för användning i planering av projektet och data
exporteras för användning i maskinguidning.
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4. Beräkning av schakt- och fyllnadsmassorna görs genom att
tvärsektionerna (2D-representationer) som beskriver vägen och
terrängen kombineras (interpolation) samman till en 3D-modell. På
detta sätt skapas massor som är baserade på medelvärden för olika
intervall i väganläggningen. 3D-modellen används sedan för 4Dvisualiseringen.
5. Genom att schakt- och fyllnadsmassornas volym beräknades i steg 4
kan arbetet att planera massorna påbörjas. Detta innebär att schakt- och
fyllnadsaktiviteter samt masstransporterna kan tidsbestämmas.
Lämpligen görs detta med tid-lägesteknik med LoB-diagram(tid-väg
diagram). På detta sätt skapas en tidplan över projektet.
6. Produktionsplaneringen visualiseras (4D) genom att kombinera 3Dmodellen (steg 4) med tidplanen (steg 5) (Söderström, o.a., 2009).
Söderström (Söderström, o.a., 2009) anser också att 4D-modellering kan
användas för att visualisera produktionsplanen och skapa underlag för
uppföljning, kontroll och mängdreglering i ett anläggningsprojekt.
Platt(Platt, 2007) hävdar att en av svårigheterna med att skapa 4D-modeller för
anläggningsprojekt är att definiera objektens geometri. I anläggningsprojekt
kan modellerna bestå av ytor som motsvarar terrängen och objekt som
exempelvis motsvarar delar av en brokonstruktion. Att visualisera
masshanteringen i en 4D-modell ansågs vara ett problemområde. Detta beror
på att marken i ett anläggningsprojekt kontinuerligt ändras av schakt- och
fyllnadsarbeten vilket skulle innebära oändligt många scenarios att visualisera i
en 4D-modell.
Shah(Shah, o.a., 2008) väcker förslag om att 4D-modeller kan skapas för
simulering och visualisering av masshanteringsarbeten. Detta görs med hänsyn
till varierad produktionshastighet relaterat till mark- och
arbetsplatsförhållanden. 4D-modelleringsprocessen är uppbyggd av
beräkningsmodulen och visualiseringsmodulen, vilket illustreras av Figur 2-18.
Indata till processen består av schakt- och fyllnadsmassor, vägutforming,
produktivitet och lägen där arbetsmaskiner kan påbörja arbetet. Utdata består
av ett massdiagram för schakt- och fyllnadsarbetens fortskridande samt en 4Dvisualisering av detta igenom att terrängytor automatiskt skapas för att beskriva
schakt- och fyllnadsarbetets fortskridande. Kunskapsbaserad (eng:knowledge
base) indata består bland annat av produktionserfarenhet och villkor som
entreprenören har definierat.
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Detta kan bestå av identifiering av lägen där arbetsmaskiner kan påbörja
arbetet, produktionsmetoder för olika jordtyper och val av verktyg för olika
arbetsmoment. Kunskapsbaserad information kan också användas som stöd
vid sammansättning av lämpliga sekvenser för olika arbetsmoment i
masshanteringen.

Figur 2-18: Visar de olika ingående delarna som används för skapande av 4Dmodell som beskriver masshanteringen (Shah, o.a., 2008).

Figur 2-19: Masshanteringen visualiseras utifrån en specifik produktivitet
(Shah, o.a., 2008).
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Figur 2-19 visar hur masshanteringen kan visualiseras med avseende på
fortskridningen. Genom att specificera resurser och förhållanden kan en rad
alternativa produktionshastigheter skapas för olika tidsintervaller. Detta kan
visualiseras i 4D-modellen för få ökad förståelse av innebörden med de olika
alternativen. På detta sätt är det möjligt att skapa och bedöma flera olika
alternativ. 4D-visualiseringen kan användas för att förbättra tid- och
resursplaneringen vilket leder till minskade kostnader i produktionen (Shah,
o.a., 2008).
Kang (Kang, o.a., 2006) föreslår att visualisering av masshantering kan
möjliggöras genom att terrängmodellen som består av godtyckligt många
objekt frambringas(eng:morphing) i flera mellansteg. Om objekten i modellen
frambringas direkt från befintlig till färdigställd geometri utan mellansteg visas
endast situationerna för produktionen i initial- och slutskedet. Figur 2-20 visar
hur ”morphingteknik” kan användas för att visualisera masshanteringen genom
att objekten i ett flertal steg ändrar geometri. Detta möjliggör att de vid en
specifik tidpunkt går att identifiera detaljerad information om
masshanteringens fortskridande.

Figur 2-20: Illustrerar hur masshanteringen stegvis visualiseras i
terrängmodellen (Kang, o.a., 2006).
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(Kang, o.a., 2007) anser att de är viktigt att underlätta länkning mellan 3Dobjekt och aktiviteterna vid skapande av 4D-modeller, detta på grund av att
manuell länkning är tidskrävande. Ett gemensamt system uppbyggt av WBSkoder föreslås, koderna är knutna till både objekten och aktiviteterna, vilket
illustreras av Figur 2-21.

Figur 2-21: Visar hur tidplan och 3D-modell kan knytas samman till en
gemensam WBS-kod (Kang, o.a., 2007).
Det gemensamma systemet underlättar länkningsarbetet, vilket kan
automatiseras på grund av att all information är sammankopplad med
gemensamma koder. Systemet medför att visualiseringen kan utföras på flera
olika detaljnivåer, vilket styrs av detaljeringsgraden som användaren vill
uppnå. I Figur 2-22 visas att det antingen går att visualisera hela anläggningen,
i detta fall motorvägen, eller undernivåer till motorvägen exempelvis
masshantering, broar och tunnlar (Kang, o.a., 2007).
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Figur 2-22: Visar att de är möjligt att visualisera olika kategorier i en
4D-modelleringen (Kang, o.a., 2007).

2.3.2 Användning av 4D-modeller för anläggningsprojekt
Platt(Platt, 2007) identifierar projekt som innehåller trafiksekvenser och
situationer där omledning av trafik som lämpliga områden för 4D-modeller.
Detta på grund av att planering av anläggningsarbeten ofta styrs av
trafikplaneringen. Därför är det lämpligt att integrera trafikplaneringen med
produktionsplaneringen.
Liapi(Liapi, o.a., 2003) gör denna typ av integrering i 4Dmodelleringsprojektet för den planskilda korsningen ”Coit Bridge” i Dallas, se
Figur 2-23. 4D-modeller används för att förbättra kommunikationen av
tidplanen och att skapa bättre lösningar för omgivande trafik. Entreprenörer
och konsulter kan på så sätt få bättre förståelse för tidplanen och därmed
förbättra sitt beslutsfattande. På arbetsmötena kan de olika alternativen
visualiseras och effektivt jämföras med varandra.
34

Teori

Beställaren och entreprenören kan därefter komma överens om den mest
lämpliga tidplanen. Integreringen av 4D-modelleringen med trafikplaneringen
innebär att felaktigheter kan lösas i trafik- och produktionsplanering.

Figur 2-23: Den aktuella trafikplatsen som studerades (Liapi, o.a., 2008) .
Platt(Platt, 2007) anser att 4D-modellering i ett anläggningsprojekt kan
användas för att kommunicera produktionsplanering och utformningen med
allmänheten. Detta beror på att 4D-modellen förmedlar en enklare bild än 2Dritningar och är därför lämpligt vid samråd. Platt(Platt, 2007) menar också att
det är en risk att använda tekniken då 4D-modellen kan förmedla en bild till
samhällsmedborgarna av projektet som inte uppnås. Detta kan bland annat
bero på det är svårt att lämna några garantier för när anläggningsprojektet är
slutfört, vilket kan vara relaterat till externa faktorer såsom exempelvis
ogynnsamt väder.
I Figur 2-24 visas en 4D-modellering av projektet Fulton Street Transit
Center(FSTC) som var ett av det största ombyggnationsprojektet för
tunnelbanan i New York. Hartmann(Hartmann, o.a., 2007) menar att den
urbana miljön gör att projektet måste planeras med hänsyn till begränsningar i
utrymme samt anpassningar mot bland annat befintliga trafik- och
passagerarflöden i och omkring tunnelbanan. Detta ska planeras på ett sådant
sätt att störningarna minimeras.
FSTC delades upp i ett antal mindre entreprenader och 4D-modellen används
för att koordinera de olika entreprenaderna och att minimera antalet rumsliga
konflikter (Hartmann, o.a., 2007). 4D-modellen är enligt Hartmann(Hartmann,
o.a., 2007) till stor nytta för att utvärdera olika entreprenader och som
informationskälla för beställaren gällande entreprenadindelningen.
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Figur 2-24: 4D-modell som beskriver området kring Fulton Street Transit
Center och som användes för att dela upp projektet i ett antal
delentreprenader(Hartmann, o.a., 2007).
Hartmann(Hartmann, o.a., 2007) anser att 4D-modellen kan användas för
följande:
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Identifiering av saknade aktiviteter och bedömning om sekvenserna
i tidplanen är logiska.



Kommunikation mellan olika aktörer i projektet.



Anpassning av materialleveranserna till tidplaneringen.



Analysera byggbarhet för vissa konstruktioner.



Analysera utrymmeskonflikter mellan olika entreprenörer.



Jämföra tidplaner
miljöaspekter.

med

trafik-

och

passagerarflöden

samt
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För att kommunicera tidplanen med beställare och allmänheten används
fotorealistiska bilder som baseras på 3D/4D-modellerna vilket kan ses i Figur
2-25. Olika byggnadsskeden beskrivs med fyra olika bilder där arbetslagets
position ändras beroende på tidplanens sekvens (Hartmann, o.a., 2007).

Figur 2-25: Visar fyra olika byggnadsskeden där arbetslaget har
anpassat sitt läge efter tidplanen (Hartmann, o.a., 2007).
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2.4

Sammanfattning av teori

Teorikapitlet börjar med att förklara begreppet VDC som innefattar processen,
produkten och organisationen. Inom VDC finns BIM som är ett smalare
begrepp och innebär skapande och underhåll av produkten BIM. AIM kan ses
som anläggningsbranschens motsvarighet till BIM och konceptet är framtaget
av Sweco. Ur AIM finns möjligheter att använda modellen på ett flertal sätt
exempelvis i visualisering eller som underlag till maskinstyrning. Erfarenheter
från Norra Länken och Betuwroute visade att de finns fördelar med 3Dprojektering främst gällande mängdavtagning och kollisionskontroller.
För att hantera komplexa byggprojekt krävs goda planeringsmetoder. Med
LoB-diagram är det ibland enklare i jämförelse med CPM-diagram att
identifiera fel i ett anläggningsprojekt. Om uppföljning av ett
anläggningsprojekt görs är det viktigt att tidplanen är baserad på korrekta
mängder. Om inte så är fallet kommer uppföljningen i vissa punkter att bli
missvisande oavsett produktionens fortskridande. För att skapa en 4D-modell
måste anläggningsmodellen kopplas till läget vilket innebär att läget för varje
aktivitet måste specificeras. Detta kan göras genom att använda Line of
Balance(LoB) där aktiviteterna har en utsträckning i tid och läge.
4D-modellering skapas genom sammanlänkning av 3D-objekt med aktiviteter i
en tidplan. Processmodellen sätter 4D-modellen i ett sammanhang och visar
hur modellen kan användas i ett anläggningsprojekt. Terrängmodellen skapar
anläggningsprojektets mängder och utgör därför grunden till både objekt och
aktiviteter i ett anläggningsprojekt.
Masshantering kan simuleras och 4D-visualiseras för val av olika alternativ i
produktionsprocessen. För att visualisera masshanteringen kan mängderna för
exempelvis en vägbank frambringas i ett flertal olika steg. För att underlätta
sammanlänkning av modell och tidplan kan ett system där gemensamma koder
för objekt och aktiviteter användas.
4D-modeller kan användas i stadsmiljö för att förbättra förståelsen för olika
aktörer involverade i produktionsplaneringen och underlätta kommunikation
med allmänheten.
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3 INTERVJUSTUDIE

Under våren och sommaren 2009 genomfördes en intervjustudie med konsulter
entreprenörer, teknikleverantörer och forskare för att kartlägga hur virtuellt
byggande användes inom anläggningsprojekt med fokusering mot 4Dmodellering.
Följande personer har intervjuats:
Namn

Företag

Yrkesroll

1 Daniel Thall
2 Erik Dahlström
3 Nils Outters
4 Peter Knutsson
5 Håkan Norberg
6 Patrick Söderström
7 Mats Strindevall
8 Anders Berglind
9 Bengt Hellsten
10 Björn Kvist
11 Bele Larsson
12 Odd Tullberg
13 Ivar Kirkhorn

Ceco
NCC
NCC
Peab
Plan B
Atcon
Skanska
Sweco
Sweco
Sweco
Veidekke
WSP
Vianova

Teknikleverantör(4D-programvara)
Entreprenör(husbyggnad)
Entreprenör
Entreprenör
Konsult/forskare
Konsult/forskare
Entreprenör
Konsult(husbyggnad)
Konsult(entreprenadplanering)
Konsult(entreprenadplanering)
Entreprenör
Konsult(visualisering)
Teknikleverantör(projektering)

Intervjuerna med Erik Dahlström och Anders Berglind som inte arbetade med
anläggningsprojekt gjordes för att få en uppfattning om hur Building
Information Modeling (BIM) och 4D-modellering användes i husprojekt. Det
flesta intervjuerna genomfördes genom besök, intervjuerna med Ivar Kirkhorn
samt Mats Strindevall genomfördes genom e-post respektive telefon. Främst
var respondenterna aktiva i Stockholm även om intervjustudien täckte in
personer från Malmö i söder till Skellefteå i norr.
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3.1

Syfte och mål

Syftet med intervjustudien är att kartlägga kunskapsnivån inom 4Dmodellering bland konsulter, entreprenörer, forskare och teknikleverantörer för
anläggningsprojekt i Sverige. Målet med intervjustudien är att skapa en
översiktbild av kunskapsnivån inom 4D-modellering i Sverige samt dess
eventuella tillämpningar.
3.2

Metod

Intervjuerna genomfördes med semi-strukturerade intervjufrågor. Detta innebär
att frågornas ordning och innehåll delvis kan ändras beroende på hur intervjun
utvecklas (Lantz, 1993).
Intervjuerna spelades in och materialet användes för att skapa
sammanfattningar som skickades till respondenterna för godkännande. När
samtliga respondenter hade godkänt sina respektive sammanfattningar
påbörjades arbetet med att kombinera dessa till en gemensam sammanfattning.
Denna skapades genom att författaren läste igenom intervjuerna och därefter
sorterade och kategoriserade innehållet till en gemensam text.
Sammanfattningen är tänkt ta ut det mest väsentliga delarna i intervjuerna.
Informationen ifrån respektive respondent har bedömts av författaren med
hjälp av litteratur och/eller personal från Luleå Tekniska Universitetet.
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3.3

Sammanfattning

Sammanfattningen är baserad på att författaren har sammanställt de mest
väsentliga delarna ur intervjuerna och sammanställt dessa i en löpande text.
3.3.1

Skapande av 4D-modeller

Knutsson(2009) anser att det är viktigt att definiera 4D-modellering inom
anläggningsbranschen vilket kan göras genom kommunikation och samverkan
där det är viktigt att påvisa och strukturera skillnaderna mellan arbete med 4Dmodeller och traditionell produktionsplanering. Vidare hävdar Knutsson(2009)
att om en 4D-modellering ska bli effektiv i en generalentreprenad bör arbetet
ske i samverkan, konsulternas kunskaper i projektering ska kombineras med
entreprenörernas kunskaper i anläggningsproduktion. Tullberg(2009) menar att
partneringen kan öka användningen av 4D-modeller på grund av dess
samarbetsform, det är dock svårt att vara strukturerad i ett anläggningsprojekt
på grund av många intressenter, markförhållanden samt fornlämningar m.m.
Outters(2009) anser att indata som krävs för att skapa en 4D-modell är en väl
genomtänkt tidplan samt en detaljnivå som överensstämmer med 3D-modellen,
dessutom behövs ett verktyg för att sammankoppla de tekniska delarna. Vidare
menar Outters(2009) att de ingående aktiviteternas tid måste bestämmas vid
skapande av 4D-modeller, vilket innebär att en person som vet tidsåtgången för
varje aktivitet måste vara med i arbetsprocessen.
Strindevall(2009) tycker att det är viktigt att 3D-modellen anpassas för
produktionsprocessen genom att entreprenören deltar i ritningsprocessen och
detta resulterar i att projekteringen anpassas efter produktionen.
Strindevall(2009) anser att är det viktigt att utveckla verktyg och metoder som
förenklar styckning av 3D-modeller så att dessa kan anpassas till
produktionsetapper då planeringen ändras efter produktionens gång.
Thall(2009) menar att skapande av 4D-modeller kan förbättras genom att data
struktureras på rätt sätt från början vilket medför att automappning kan
användas, vilket är en funktion som automatiskt sammankopplar aktiviteter
med objekt.
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Larsson(2009) hävdar att markförhållanden är den avgörande betydelse för att
aktiviteter i ett anläggningsprojekt är svårare att tidsbestämma i jämförelse
med ett husprojekt. Outters(2009) anser att markmodeller av hög kvalité är
viktigt annars försvinner eventuella vinster med 4D-modeller. Outters(2009)
menar också att ett anläggningsprojekt aldrig har fulltständigt beskrivande
underlag eftersom det alltid finns en risk att produktionen stöter på exempelvis
ledningar eller berg som inte är dokumenterade, därför måste en 4Dmodellering vara flexibel och dynamisk. Söderström(2009) hävdar att det inte
finns så många olika scenarios som kan inträffa som är relaterade till
oförutsägbarheter gällande markarbeten och anser att standardscenarios skulle
kunna utvecklas och integreras i tidplanen för att kunna hantera
produktionstörningar i framtiden. Knutsson(2009) anser att
oförutsägbarheterna i anläggningsprojekten kräver verktyg som har full
redundans, vilket innebär att om en variabel ändras ska hela
beräkningsmodellen automatiskt uppdateras.
Strindevall(2009) menar att den förmodligen största anledningen till att
tidplaner försenas beror på förändrade mängder. Även oförutsedda händelser
som väder, strejk och haveri av viktig utrustning kan också påverka. För
optimistiska kapaciteter i en ursprunglig tidplan samt användningen av en
felaktig sekvensordning vid själva utförandet kan också leda till en försening.
Strindevall(2009) poängterar att av alla nämnda förseningsorsaker är det bara
felaktig sekvensordning vid själva utförandet som är behjälpt av 4Dmodellering.
Söderström(2009) anser att anläggningsprojektens förändrade mängder innebär
att det är svårare att definiera objekten i modellen i jämförelse med ett
husprojekt. De förändrade mängderna i anläggningsprojekten innebär att en
dynamisk mängdhantering bör skapas. Det ska vara möjligt i den dynamiska
mängdhanteringen att vidareförädla data och efter produktionens fortskridande
öka kvalitén på exempelvis markmodellen. Söderström(2009) hävdar vidare att
om en vidareförädling ska vara möjligt måste informationen ha den finaste
filtreringsgraden. I nuläget används grova underlag för att sedan förfinas. Om
exempelvis en tidplan som ständigt förfinas, som från början är baserad på en
grovhuggen mängdberäkning kommer denna att vara missvisande.
Söderström(2009) anser att en intressant frågeställning är hur det ska vara
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möjligt att hitta minsta gemensamma nämnare i ett anläggningsprojekt så att
färre tidiga övergripande antaganden görs som inte är realistiska. När
tillräcklig kunskap uppnås för att hantera data finns möjligheten att veta vad
som behöver göras för att utnyttja en 4D-modelleringsplattform som
hjälpmedel för aktiv design i ett anläggningsprojekt med avseende på
långsträckta objekt såsom tunnlar, vägar och järnvägar. Med aktiv design
menas att det är möjligt att styra designen och produktionen efter den digitala
modellen som finns upprättad.
Enligt Outters(2009) är en process och en organisation förutsättningar för att
skapa 4D-modeller för sammankoppling med de tekniska bitarna.
Norberg(2009) anser att arbetsprocessens uppgift är att använda tekniken på
rätt sätt, vilket kan göras med rätt arbetsstrukturer och arbetsmetoder. Detta är
något som generellt gäller för användning av virtuellt byggande. Vid
implementering av ny teknik gäller det att analysera arbetet och hitta arbetssätt
som möjliggör att tekniken kan användas på rätt sätt. Vidare hävdar
Outters(2009) att det finns tekniska verktyg på marknaden för att skapa 4Dmodeller och att det för tillfället handlar mycket om mänskliga aspekter.
Outters(2009) anser att den största utmaningen inom BIM och 4D-modellering
är att digitalisera erfarenhet så att den går att integrera i en anläggningsmodell.
Detta kan göras genom att hitta rätt arbetsmetoder så erfarenhet blir kompatibel
med 3D- och 4D-modellering. Detta kommer däremot inte att ersätta
erfarenhet utan fungera som ett effektivt hjälpmedel. Det finns inte möjlighet
att uppvisa samma detaljeringsgrad i en 4D-modell som på den verkliga
arbetsplatsen. Platschefen har emellertid ganska bra kontroll på byggarbetarna
och en extrem detaljeringsgrad är inte nödvändigt. Projekteringshandlingarna
kan förmedla en ganska bra bild av vilket arbete som ska utföras samt i vilken
ordning. Outters(2009) hävdar att svårigheten ligger i att uppskatta hur stor
tidsåtgången är för varje arbetsmoment.
Söderström(2009) anser att en fullskalig 4D-modellering ger möjligheter till
effektivisering inte bara genom att produktionen visualiseras. Genom att 4Dmodellering
används
som
processteknik
innebär
det
att
informationshanteringen bör anpassas, struktureras och hanteras på rätt sätt.
Detta innebär att exempelvis en markmodell måste specificeras med
utgångspunkt för hur den ska upprättas samt vidareförädlas genom
produktionsprocessen.
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Informationen som skapats i 4D-modelleringsprocessen kan sedan visualiseras
genom 4D-modellering eller Line of Balance(LoB)-diagram beroende på syfte.
Knutsson(2009) anser att en anläggningsmodell som inkluderar en 4D-modell
bör skapas utifrån tid-lägesplanering i form av LoB-diagram, vilket beror på att
läget är viktigt i ett anläggningsprojekt. När 4D-modellen används i
produktionsplaneringen ska det även vara möjligt att se samma information i
LoB-diagram.
Outters(2009) menar att en fast koppling mot tidplanen är svår i vissa projekt
och att entreprenören istället kan använda en modell som är anpassad efter
byggordningen. Byggordningsmodellen används på grund av att ändringar sker
så snabbt och att det tidsmässigt är svårt att bedöma när ett visst arbetsmoment
ska utföras. Även den geometriska utformningen av objekten ändras ständigt
vilket försvårar 4D-modelleringar. Genom att byggordningen knyts till en
lagerstruktur är det möjligt att på ett enkelt sätt tända och släcka objekt. Denna
struktur medför att viktiga moment kan visualiseras och skapar förståelse för
arbetsmomentet som ska utföras.
Söderström(2009) anser att vissa programvaror som ingår i 4Dmodelleringprocesser inte är anpassade efter de långsträckta objekten som ofta
kännetecknar ett anläggningsprojekt. Outters(2009) och Norberg(2009)
identifierade problem gällande kommunikation mellan programvaror för
tidsplanering och 4D-modellering.
3.3.2 Användningsområden 4D-modeller
Denna del ska främst ses som en idéstudie för hur 4D-modellering kan
användas i infrastrukturprojekt i framtiden då författaren gjorde bedömningen
att det flesta hade liten eller ingen erfarenhet av praktiskt arbete med 4Dmodeller.
Söderström(2009), Hellsten(2009) och Knutsson(2009) anser att 4D-modeller i
framtiden kan bli viktiga för beställarna för att bedöma om en
produktionsplanering är rimlig. Hellsten(2009) föreslår att 4D-modeller kan
användas för att övertyga beställaren att ett alternativt produktionssätt är
rimligt och därigenom få stöd för en ny produktionsmetod.
Outters(2009) anser att 4D-modellering är positivt vid planering och
motiverade detta med att när en kalkyl skapas är det värdefullt att visualisera
byggordningen vilket leder till säkrare kalkyler och bättre anbud. Vidare anser
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Outters(2009) att 4D-modeller kan användas för att platschefen ska få en bättre
förståelse för hur projektet ska utföras de kommande dagarna.
Knutsson(2009) menar att allmänheten kan få bättre förståelse för ett projekt
genom användning av 4D-modeller. I nuläget är det svårt att säga när ett
byggprojekt är klart och osäkerheten är ofta ganska stor. Genom att använda en
4D-modell vid kommunikation med allmänheten kan sakligare förhandlingar
uppnås och förmodligen generera färre överklaganden. Tullberg(2009) anser
att 4D-CAD blir väldigt ingenjörsmässigt och därför inte är så lätt att förstå.
Tullberg(2009) poängterar att det är viktigt med naturliga och realistiska
visualiseringar när dessa skapas för allmänheten och myndigheter.
Knutsson(2009) tycker att 4D-modellering främst är lämpligt i stadsmiljö för
att visa hur produktionen ska utföras. Användning av 4D-modeller i en sådan
miljö kan korta ner produktionsmomenten och tydligare specificera hur arbete
ska utföras. Detta innebär att det eventuellt skulle vara möjligt att minska
miljöpåverkan samt även korta ner tillstånden att utföra produktionen.
Knutsson(2009) anser att det är önskvärt med bättre underlag gällande
ledningsdragningar för att skapa 4D-modeller i stadsmiljö.
Kvist(2009)(som inte hade någon erfarenhet av 4D-modellering) tycker att
tekniken kan vara lämplig när hänsyn måste tas till olika typer av
trafikomläggningar för att visualisera olika byggskeden. Kvist(2009) menar
också att ju mer komplicerat någonting blir desto fler felkällor finns och
exemplifierade detta med att det är väldigt svårt att producera projekt som har
extremt detaljerade tidplaner.
Knutsson(2009) anser att 4D-modeller kan användas när exempelvis en bro ska
byggas och hänsyn måste tas till sjö- och järnvägstrafik. Anledningen är att ett
sådant projekt innehåller många saker som måste planeras tillsammans. I ett
sådant projekt kan flera olika alternativ skapas och jämföras för att hitta
alternativet som medför det minsta produktionskostnaderna.
Söderström(2009) hävdar att anläggningsprojektens stora geometriska
utbredningar kräver goda uppföljningsmetoder. Hellsten(2009) menar att
uppföljningsmodeller som visualiserar framfarten kan ersätta vissa platsbesök i
framtiden. Norberg(2009) anser att 4D-modeller kan vara användbara i
tunnelproduktion på grund av att det är svårt att göra bedömningar om hur
långt arbetet har fortskridit under marknivån, i synnerhet om produktionen
utförs parallellt i ett flera tunnlar, d.v.s. flera tunnelfronter drivs samtidigt. I en
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sådan situation kan det vara en fördel att använda visualisering för uppföljning
av alla olika arbetsmoment.
Tullberg(2009) hävdar att en framdriftsmodell ska skapas av WSP för
Citybanan som visar produktionens framfart och vilka servicetunnlar som
omfattas av byggnadsarbeten. Detta ger en översikt av vilka områden i staden
som påverkas av produktionsarbetena. Framdriftsmodellen ska i så fall vara
baserad på en VR-modell som ligger på en webserver och ska vara möjlig att
nå från vilken dator som helst. Produktion och allmänheten kan på så sätt få en
uppfattning och öka sina kunskaper om vilket arbete som utförs i vilken
geografiskt del. Vidare menar Tullberg(2009) att om en modell upprättas som
innehåller inskannad data av tunnlarna efter sprängning så kan den jämföras
med den projekterade modellen vilket är intressant om problem uppstår i
produktionen. I det fallet är det intressant att sätta upp en tidsaxel för att få
information om vad som anges i tidplanen
Kirkhorn(2009) menar att 4D-modellering kan användas för att identifiera fel i
masshantering. Ett exempel på detta är i ett vägprojekt där massorna i den
befintliga vägen skulle användas för att bygga en ny väg. Problemet var att det
inte gick att riva den befintliga vägen eftersom den skulle användas under
byggtiden. Därmed sprack kostnadskalkylen på grund av att ingen tagit hänsyn
till detta vid kalkylarbetet. Problemet hade kunnat identifieras vid en 4D-analys
av tidplanen och kalkylen. Vidare hävdar Kirkhorn(2009) att komplicerade
stadsprojekt är helt beroende av tidsaxeln för ett bra genomförande i
byggskedet. Idag finns ingen eller lite hjälp att få från projekteringssystemen.
Här finns stora möjligheter att bidra till bättre tidplaner och kopplingar mot de
verktyg som används av entreprenören i byggplaneringen. Mycket handlar om
att reducera antalet fel och att optimera resurserna på bygget. Men hittar även
exempel på omprojekteringar pga. omöjlig byggföljd i ursprungliga planer,
dessa är viktiga att upptäcka tidigt.
Strindevall(2009) anser att 4D-modeller kan förbättra förståelsen och engagera
byggarbetare. Larsson(2009) menar att om produktionen visas före arbetsdagen
finns möjligheter att effektivisera arbetet och minska antalet fel genom att
arbetarna på byggarbetsplatsen får en bättre förståelse för arbetsmomenten.
Knutsson(2009) exemplifierar detta genom att anse att en grävmaskinist skulle
kunna öka sin produktivitet genom att först studera en 4D-modellering över
grävningsarbetet och på så sätt kunna göra en bättre uppskattning av vad som
ska utföras. Dahlström(2009) anser att byggnadsarbetarna i husprojektet
Solberga Torg utförde ett bättre arbete efter att ha tittat på 4D-modeller innan
produktionsmomentet.
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Nästan samtliga respondenterna i intervjustudien identifierar logistik och inköp
som ytterst viktigt för ett framgångsrikt byggprojekt. Vissa av respondenterna
ser en koppling att sammanfoga detta med 4D-modellering. Exempelvis tyckte
Hellsten(2009) att 4D-modellering kan vara fördelaktigt för att skapa någon
form av logistikplanering för att se hur materialflödena rör sig i tid och rum.
Knutsson(2009)
föreslår
att
4D-modeller
kan
användas
vid
entreprenadtävlingar där den entreprenör som lägger fram den bästa designen
vinner upphandlingen av projektet.
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4 FALLSTUDIE

4.1

Inledning

Fallstudien är baserad på en massoptimeringsplan som gjordes för väg 34
tillsammans med intervjuer, möten och presentationer av representanter från
företaget DynaRoad AB. Figur 4-1 visar den studerade sträckan av väg 34 som
fallstudien behandlar. Vägen behåller befintlig sträckning i 2,4 km i Söder vid
Glahytt, och i 1,1 kilometer i norr vid Stora Aby. Det innebär att plan och
profil i dessa sektioner är låst till den befintliga utformningen, resterande väg
kommer att byggas i jungfrulig mark.

Figur 4-1: Väg 34s sträckning går mellan St Aby och Glahytt.
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Syftet med fallstudien är att beskriva hur massoptimeringsplaner skapas och
hur det kan kombineras med 4D-modellering, vilka möjligheter det skulle
kunna ge samt vilka problem det innebär med nuvarande arbetssätt. Följande
frågeställning har studerats:





Hur skapas en massoptimeringsplan?
Hur styrs massoptimering av tid- och resursplanering?
Vilka kritiska moment finns i väg 34-projektet?
Hur kan massoptimering kombineras med 4D-modellering?

Frågeställningen besvaras genom fallstudiens fyra delar:
1. Skapande av massoptimeringsplanen:
Beskriver stegen för att skapa en massoptimeringsplan.
2. Riskanalys av projektet:
Undersöker kritiska moment i tidplanen.
3. 4D-modellering och massoptimering:
Behandlar hur 4D-modellering kan kombineras med massoptimering.
4. Diskussion:
Innehåller författarens reflektioner och idéer om hur massoptimering
kan kopplas samman med 4D-modellering.
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4.2

Skapande av massoptimeringsplanen

Denna beskriver hur massoptimeringsplanen skapades för väg 34.
Massoptimering är baserad på schakt- och fyllnadsmassornas volymer, lägen
och användningsegenskaper. Syftet med massoptimeringsplanen är att
minimera kostnaderna för massförflyttningar genom att minimera
transportsträckor och mellanlagring av massor. Genom att använda sig av de
olika stegen i massoptimeringsplanen går det även att använda den som
underlag för att minska schaktmassorna. Minimering av kostnader för
massförflyttningarna kan göras genom att:





Producera anläggningen med tillgängliga schaktmassor. Detta leder till
mindre inköpta massor.
Minimera transporter av schaktmassor.
Schaktvolymer ska användas för att skapa anläggningar i projektet eller
gå till försäljning.
Massoptimering ska utföras på ett sådant sätt att mellanlagringar av
massorna minimeras.

Massoptimeringsplanen för väg 34 använde följande steg:
1. Uppdelning av projektområdet
2. Skapande av en teoretisk massdisponeringsplan
3. Integrering av tid- och resursplanering
4. Skapande av alternativa designlösningar
5. Analysering av hur de nya utformningarna förändrar massbalansen,
transportsträckor, grundförstärkningsbehov och behov av mellanupplag
De fem stegen kan upprepas om massoptimeringsplanen inte uppfyller kraven
för massbalansen i projektet. Nästa avsnitt kommer att behandla de fem stegen
som behövs för att skapa massoptimeringsplanen.
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4.2.1

Uppdelning av projektområdet (steg 1)

Första steget i projekt väg 34 var att dela upp projektområdet i mindre
delområden. En sådan uppdelning krävs i de flesta projekt på grund av
begränsningar i transportlänkar, vilket kan vara trafikflöden, tunnlar, broar,
svår topografi och restriktioner i tid- och resursplanering.
De olika
delområdena planeras i strävan efter en optimalare massbalans, vilket kan
göras genom att alternativa designlösningar används. Detta innebär ändringar i
antingen utformningen och/eller planeringen av en anläggning för att justera ett
massunderskott eller överskott.
Arbetsområdet delas upp med hänsyn till massbalans och möjliga
angreppspunkter, dvs punkter längs en väglinje där det är möjligt att tillsätta
arbetsresurser. Ett delområde vid en lämplig angreppspunkt knyts sedan
samman med ett visst arbetslag. Efter detta görs en analys av vilka
framskridningsriktningar som är lämpliga för att optimera massbalansen i
delområdena med hänsyn till övriga områden. Slutligen görs en bedömning av
antal arbetslag samt dess placering som behövs för hela projektet. Väg 34
projektet delades upp i fem olika delområden, Figur 4-2, som inkluderar de
olika massornas läge, volym och sammansättning efter väglinjen.

Figur 4-2: Massornas läge, volym och sammansättning efter väg 34s väglinje.
Staplar uppåt är schakt och nedåt fyllning.
Delområde 1 och 5 följer plan och profil för befintlig väg som endast kommer
att breddas och justeras, vilket innebär små massförflyttningar där resurser med
mindre kapacitet kan användas. Område 2, 3 och 4 befinner sig i jungfrulig
mark där tillgängligheten är svår och angreppspunkterna är begränsade främst
till någondera ändar av delområdena. Den huvudsakliga aktiviteten för område
2,3,4 är att schakta bort tre stora kullar och fördela ut massorna på väglinjens
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olika fyllnadslägen. Området 4 är både tidskritiskt (p.g.a. broar, samhälle och
omfattande arbeten) och innehåller stora massor att hantera, är utformat i olika
steg för att nå massbalans (exempelvis genom en justering av profilen för
väglinje i området). Underlaget i Figur 2 skapades i ett projekteringsverktyg,
för att sedan exporteras till en Excel-fil som importerades in i
massoptimeringsverktyget. Kryssmarkeringen för staplarna innebär att
schaktmassorna inte har flyttats till de olika fyllnadslägena. I det här fallet
beror det på att beräkningen för massförflyttningarna inte är körd. En
helmarkerad stapel innebär att massorna är flyttade från ett område med schakt
till ett område med fyllning vilket visas i nästa delavsnitt.
4.2.2 Teoretisk massdisponeringsplan (steg 2)
Den teoretiska massdisponeringsplanen skapas utifrån områdets indelning och
tar inte hänsyn till begränsningar i entreprenörens resurser (därav namnet
teoretisk). Massdisponeringsplanen beräknas med utgångspunkt från följande
variabler:









Läge för den specifika massan
Volym av den specifika massan
Svällningsgrad och komprimeringsgrad
Transportlänkar
Kostnader
Arbetsvägar
Mobila krossanläggningar
Sidotippar och sidotag

Variablerna används sedan som indata i massoptimeringsverktyget för att
beräkna det mest fördelaktiga massförflyttningarna mellan schakt och fyll.
Resultatet går att visualisera, se Figur 4-3, där en viss schaktmassa har
markerats för att visa läget där massan kommer att användas som
fyllnadsmassa. De olika färgerna i figuren indikerar olika typer av massor,
uppdelningen
av
massorna
har
gjorts
med
bakgrund
till
användningsegenskaper.
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Figur 4-3: Visualisering av massförflyttningen från 12100 sektion till sektion
13600 för markerad bergschakt.
Den teoretiska massdisponeringsanalysen ger möjlighet att skapa följande
information:




Exaktare kostnadsberäkning och riskanalys för varje delområde.
Underlag för produktionsplanering, information om masstransporter
från ett delområde till ett annat skapas.
Lokala massunderskott eller massöverskott kan hanteras genom
alternativa designlösningar.

En alternativ designlösning är att justera vägens profil i det aktuella området
och på så sätt justera överskottet eller underskottet. Ett annat alternativ är att
ersätta ett bullerplank med en bullervall eller tvärtom beroende på om de finns
ett överskott eller underskott av massor.
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4.2.3 Integrering av tid- och resursplanering(steg 3)
När användaren anser att den teoretiska massdisponeringsplanen är tillräckligt
optimerad sammanförs den med tid- och resursplaneringen. Detta innebär att
en tidplanerad massdisponeringsplan skapas, som kan användas för att bättre
uppskatta kostnader för bland annat masstransporter och mellanlagringar.
Kostnadsberäkningen är främst baserad på masstransporternas avstånd och
massanvändningen. Genom att kostnaderna uppskattas går det att exempelvis
skapa underlag som används för att upphandla underentreprenörer. En
tidplanerad massdisponeringsplan är viktigt för att säkerställa att projektet är
genomförbart med rimliga konsekvenser.
Sammanfogningen av
massdisponeringsplanen med tid- och resursplaneringen innebär att de faktiska
begränsningarna i produktionen inkluderas.
Massdisponeringens framdrift måste anpassas efter tillgängliga resurser i form
av schakt- och fyllnadsenheter. Om tillsatta resurserna är få kommer framfarten
att vara låg vilket kan leda till en utökad och mindre optimal tidplan, vilket kan
leda till högre kostnader för projektet. Efterfrågan för mellanlagring skapas till
följd av begränsningar av transport- eller fyllnadsmöjligheter. Mellanlagring
kan exempelvis bli aktuellt i en situation där massor som schaktas ifrån en
bergskärning inte har en tillgång till en fyll. Den tidplanerade
massdisponeringen utförs med avseende på projektstorlek, projekttid och
planeringsfas. Den går även att använda för att kartlägga exempelvis följande
aspekter:
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Massornas volym
Mellanlagringsutrymmena
Resurserna
Transportlänkarna
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Den tidplanerade massdisponeringsplanen möjliggör en ökad detaljrikedom i
planeringen och alternativa designlösningar kan undersökas. Den specifika
designlösningens genomförbarhet beror till stor del på tid- och
resursplaneringen. Väg 34 projektet har utgått ifrån följande
massdisponeringsprinciper(som brukar användas av DynaRoad i liknande
projekt):
1. Tidsplanerat schakt och fyll.
2. Den volym som ingår i massoptimeringen ska motsvara den volymen
som behövs för att producera anläggningen.
3. Masstransporter som korsar andra masshanteringsarbeten skall
undvikas.
4. Planeringen ska utgå ifrån att alla arbetsmoment med tillhörande
volymer är inkluderade i tid- och resursplaner.
5. Hänsyn skall tas till sidotippar, sidotag och mobila krossanläggningar.
Punkt 1 och 3 av ovanstående massdisponeringsprinciper gav upphov till en
planeringsstruktur som liknar ett A, se Figur 4-4. Detta innebar att planering av
massdisponering gjordes i strävan efter att ha liknande schakt- och
fyllnadshastigheter som fortlöper ifrån varandra. Den mörkblå linjen indikerar
ett bergschakt som rör sig i riktning mot sektion 10/000 medan den bruna
linjen som indikerar fyll rör sig i en riktning mot 15/000.

Figur 4-4: Exempel på en struktur som liknar ett A i ett LoB-diagram.
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Strukturen innebär att ett kontinuerligt massflöde från schakt till fyll skapas
samtidigt som eventuella spatiala konflikter undviks, dvs schakten framskrider
i motsatt riktning till fyllen vilket innebär att transporterna hela tiden kan ske
på färdig schaktad eller fylld grund. Det går även att uppskatta
transportlängdernas ökning i förhållande till tiden, dvs. Ju längre fram projektet
framskrider desto längre ifrån varandra kommer schakt och fyll i det här fallet
att befinna sig. Det kan ses som en nackdel då detta kräver högt
resursutnyttjande av transportfordon.
En alternativ planeringsstruktur visas i Figur 4-5, vilket innebär att schakt- och
fyllnadsaktiviteterna utförs i parallellt, vilket skapar en jämn resursfördelning
för transportfordon genom att avståndet mellan schakt och fyll inte ökar. Den
totala transportsträckan blir ungefär samma men fördelen är att den inte leder
till en ökning av transportsträckan, vilket i sin tur leder till ett jämnare behov
av transportfordon.

Figur 4-5: Visar hur schakt och fyll kan utföras parallellt med
jämnatransportsträckor
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Om planeringsstrukturen ska vara möjlig att använda beror till stor del på om
den obearbetade terrängen är lättillgänglig, och möjligt att köra transportfordon
på. I Figur 4-6 visas en situation i väg 34 projektet där schakt- och
fyllnadsaktiviteter utförs parallellt i samma riktning.

Figur 4-6: Planeringsstruktur där schakt och fyll utförs parallellt, mörkbrun
indikerar fyll och ljusbrun indikerar schakt.
Den tidplanerade massdispositionen kan studeras i LoB-diagram, se Figur 4-7,
där framdriften visas längs vägsträckan över tid. Arbetet börjar med att
material från jordschakten(ljusbrun) används i jordfyllen (mörkbrun) för att
sedan påbörja arbetet med bergschakten. Ordningen för de olika
arbetsmomenten beror på att det i den här situationen finns jordmassor över
berget som först måste schaktas bort. Arbetet avslutas med att
förstärkningslagret fördelas ut efter väglinjen (lila).

Figur 4-7: LoB-diagram för arbetslag 1 där mörkbrun indikerar fyll och
ljusbrun schakt, blå bergschakt och lila utläggning
förstärkningslager.
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Ur Figur 4-7 går de att utläsa de olika aktiviteternas ordning, start- och sluttid
dvs. samma sak som ett Gantt-schema men koppling till läget medför ökad
förståelse för projektet. Noterbart är att de olika arbetsmomenten har samma
färger i Gantt-schemat (se Figur 4-8), LoB-diagramet och i
masshanteringsfönstret. Uppföljning av projektet kan göras genom att
positionen från en viss arbetsmaskin jämförs med planerad position i LoB
digrammet.

Figur 4-8: Gantt-Schema som visar de olika förhållandena för de olika
aktiviteterna.
4.2.4 Alternativa designlösningar(steg 4 och 5)
Alternativa designlösningar innebär att utformning eller planering av de olika
delområdena ändras vilket leder till minskade eller ökade schaktmängder. Nya
massoptimeringsförslag skapas och existerande planer uppdateras. Detta är en
kontinuerlig process där massoptimeringsplanen ständigt förfinas. När de nya
förslagen har anpassats kan den jämföras med föregående plan för att bedöma
om några förbättringar har gjorts. Sedan görs en bedömning om planeringen
kan förbättras ytterligare. Exempel på alternativa designlösningar kan vara:
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Ett massunderskott kan reduceras genom att ersätta en bullervall med
ett bullerplank eller göra en smalare bullervall.
Förhandla till sig mer mark av fastighetsägarna, för sidotippning av
massor i området och för att undvika orimligt långa transportlängder.
Ändra lagertjockleken i den aktuella konstruktionen och på så sätt
hantera massunderskott/-överskott.
Tidigarelägga produktion av strategiskt viktiga broar i tidplanen så att
dessa kan utnyttjas för masstransporter. Dessutom ändra
dimensionering för broarna för att möjliggöra masstransporter.
Ändra släntlutningar för att öka eller minska schaktmängderna för ett
visst område vilket leder till bättre lokala massbalanser.
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Höja eller sänka längdprofilen för olika områden för att skapa en bättre
massbalans.
Istället för att ersätta jordmassor med bergsmassor kan olika typer av
stabiliseringar användas. Detta kan minska transporterna och volymer
bergsmassa. Villkoret för detta är att vald designlösning uppfyller
kvalitetskraven, vilket exempelvis kan vara bärighet.

Möjligheter för alternativa designlösningar ökar i projekt som utförs i
jungfruligmark på grund av högre flexibilitet i massoptimeringen. Bergs- och
jordschakten kan vara smalare och bredare beroende på vad som vill uppnås i
massbalansen. Dessutom behövs liten hänsyn tas till trafikrelaterade problem.
Projekt som omfattar ombyggnationer av vägar och järnvägar i tätort är i regel
mindre flexibla för alternativa lösningar, vilket beror på att anläggningens
utrymme ofta är begränsat. Dessutom kommer trafiken från allmänheten
signifikant påverka planeringen och produktionen. Åtminstone följande
åtgärder kan göras i projekt i urbana miljöer för att påverka massoptimeringen:





Kombinera tid- och resursplaneringen med trafikplanering.
Bullervallar ändras till bullerplank eller tvärtom.
Användning av massor i temporära anläggningar som används för
produktionen.
Hitta lösningar för mellanlagring och sidotippar.

59

PRODUKTIONSPLANERING OCH 4D-MODELLERING AV
ANLÄGGNINGSPROJEKT

4.3

Riskanalys av projektet

Projektet analyseras med utgångspunkt på aspekter som kan avsevärt påverka
tid och kostnad.
I massoptimeringsplanen har projektet delats upp i fem olika delområden, där
varje delområde motsvarar ett arbetslag. De fem olika arbetslagen finns
markerade i olika färger i LoB-diagrammet i Figur 4-9. De olika arbetslagens
start- och slutaktiviteter är färgade antingen med en röd, grön, grå, magenta,
eller mörk grön.

Figur 4-9: LoB-diagram som beskriver områdesindelningen för projektet.
Genom arbetslagen görs en uppdelning av projektet, där syftet är att skapa en
planering av de olika arbetsflödena får en så jämn framdrift som möjligt.
Byggtiden för projektet omfattar ungefär ett års arbete, det innebär att även
små skillnader i produktionshastigheter kan ge ett stort tidsmässigt utslag i
slutet av projektet.
Ur Figur 4-9 går det att utläsa att färdigställande av bergschakten (mörkblå
färg) för arbetslag 2, 3 och 4 sker ungefär samtidigt. Om någon av dessa
arbetslag blir försenade påverkas hela projektets tidplan. Det innebär att
projektet har tre kritiska linjer. Ett anläggningsprojekt kännetecknas ofta av det
finns ett flertal kritiska linjer, vilket medför att de inte går att endast fokusera
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på en kritisk linje. Genom att bestämma kritiska linjer kan riskerna i projektet
identifieras, styras och kontrolleras i projektets produktionsfas. En försening
av de kritiska linjerna skulle bland annat innebära att krossmaterialet inte kan
transportas och fyllas längs väglinjen, detta leder i sin tur till att ett stort
lagringsutrymme behövs vid krossanläggningarna. Detta är ett exempel på hur
viktigt det är att transportlänkar fungerar och färdigställs så att schakt- och
fyllnadsaktiviteter kan fortgå med minimering av mellanlagring. Projektet
sammanfattas av Figur 4-10, där visas ett LoB-diagram(1) tillsammans med
massdiagram(2) och resursdiagram(3) (en större bild finns i bilaga 15). Genom
att kombinera ihop information på det här sättet kan information fås om
hastigheten för en viss aktivitet tillsammans med en uppfattning om massornas
storlek. De går också att få uppfattning om hur de olika aktiviteterna påverkar
resursfördelningen för projektet.

Figur 4-10: Kombinerat LoB-diagram med resurs- och
masshanteringsdiagram(en större version av bilden finns i bilaga
15).
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Masshanteringen för projektet väg 34 består till stor del av att hanteringen av
de omfattande bergschakten i område 2, 3 och 4 samt att återanvända
materialet på ett så optimalt sätt som möjligt. Materialet kan återanvändas som
fyllnadsmassor eller som förstärknings- och bärlager om de först krossas i de
mobila krossanläggningarna. Ur Figur 4-10 visas att de stora bergschakten
kring 11/000-13/000 fortskrider med förhållandevis hög hastighet i jämförelse
med dess storlek.
Detta beror på att det specifika arbetslaget har stor
kapacitet. Arbetslag 2 har samma produktionshastighet men mindre volymer
berg samt jord och fortskrider enligt planeringen nästan 5 km i jämförelse med
drygt 2 km för arbetslag 4. De olika arbetslagen har följande planerade
produktionshastigheter:


Lag 1(Röd)

0/000 – 2/500;

jord 65 m3/h



Lag 2(Grön)

2/500 – 7/500;

berg 150 m3/h, jord 200 m3/h



Lag 3(Grå)

7/500 – 10/800;

berg 80 m3/h, jord 100 m3/h



Lag 4 (Magenta)

10/800 – 14/300;

berg 150 m3/h, jord 200 m3/h



Lag 5 (Mörkgrön)

14/300 – 17/740;

jord 65 m3/h

Resursdiagrammet, Figur 4-10 vid (3), visar att projektet startar och slutar med
få resurser. Detta för att få en så jämn start och slut för projektet och på så sätt
använda tillgängliga resurser effektivt. Utnyttjande av resurser är som högst
ungefär när hälften av de tre stora bergschakten är färdigställda, dessa kan ses
som huvudaktiviteterna i projektet.
En av riskerna i projektet är att bergsmängderna i område 4 är knappa för att
täcka fyllnadsbehovet utefter väglinjen mellan sektion 13/000 och 14/500, se
Figur 4-11. När produktionen utförs krävs en noggrann uppföljning så att dessa
schaktmassor används effektivt och att uppskattade mängder stämmer (inte
minskat schakt eller ökat fyll). Ett underskott i det här området kommer att bli
kostsamt att korrigera. Alternativen som finns är att köpa in material eller
transportera från berget i område 2 vid sektion 6/000 vilket är en
transportsträcka på nästan 10 km.
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Figur 4-11: Visar riskerna om massorna från bergsschaktet inte är tillräckligt
för fyllnadsmassorna.
I anslutning till sektion 0/000 (se Figur 4-12) där området bebyggs bland annat
med en cirkulationsplats och en bussterminal finns ett överskott som inte har
någon planerad placering. Om massorna används som fyllnadsmassor längs
väglinjen kommer detta att försämra massbalansen i områdena.
Massöverskottet bör därför användas i alternativa designlösningar såsom
bullervallar eller sidotippar.

Figur 4-12: Visar massöverskottet och den lokala massbalansens placering.
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I Figur 4-13 visas en situation som kan bli kritiskt för tidplanen. Den
omfattande jordbanken intill en järnvägsbro vid 13/760-14/000 kräver att en
överlast tillfälligt placeras på banken, överlasten funktion är att skapa ett tryck
över jordbanken så att denna uppfyller de tekniska kraven. Liggtiden för
överlasten är ungefär 25 veckor vilket gör att en försening av framdriften av
banken innebär en försening av utläggningen och därmed även borttagningen
av överlasten. En större försening skulle även påverka utläggningen av
förstärkningslager och därmed hela projektets tidplan.

Figur 4-13: Om överlasten inte placeras i tid riskerar hela projektet att
försenas.
Ett massöverskott som ligger i mitten av projektet (sektionen 5/000 – 8/000) se
Figur 4-14 bör hanteras genom designlösningar med målet att avsevärt minska
schaktmassorna.

Figur 4-14: Visar de lokala massöverskotten i sektion 5/000 – 8/000
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4.4

4D-modellering för massoptimering

Här behandlas hur massoptimeringsplaner kan kombineras med 4Dmodellering.
4D-modellering innebär att geometri (3D) kombineras med tid(1D) och det kan
även inkludera metadata om vilka resurser som skall hantera de specifika
objekten samt kostnaden som detta medför (Söderström, 2009).
Vid användande av 4D-modellering är det viktigt att identifiera vad som är en
byggprocess samt identifiera information, där nästkommande steg skulle vara
att skapa en virtuell process för att analysera projektet (Söderström, 2009). För
att skapa en 4D-modell krävs att erfarenhet som i nuläget används i
planeringen formaliseras för användning i digitala modeller (Shah, 2009),
(Outters, 2009).
En hög detaljeringsgrad är nödvändig när 4D-modeller skapas (Outters, 2009).
Detaljeringsgraden på massorna utefter väglinjen i väg 34 motsvarar i vissa fall
flera hundra meter vilket till stor del beror på den praktiska användningen i
produktionen. Detaljeringsgraden för de olika massorna illustreras av Figur
4-15.

Figur 4-15: Massornas detaljeringsgrad sträcker sig flera hundra meter vilket
medför svårigheter att följa upp produktionen.
De långsträckta massorna innebär att stapeln är ett medelvärde på flera hundra
meter där stora variationer kan finnas. Detta innebär att de blir svårt att bedöma
om exempelvis rätt volym massa har schaktats bort vid en specifik tidpunkt
(vilket beskrivs närmare i teori kapitlet under tidplaneringsdelen). Detta
försvårar upprättande av en uppföljningsplattform som exempelvis kan vara
baserad på en 4D-modell. De finns möjligheter att öka detaljeringsgraden när
massorna hanteras digitalt i massdisponeringsverktyget.
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Skapande av en 4D-modell skulle kräva en höjning av detaljeringsgraden i
såväl planering och produktion av ett anläggningsprojekt. Detta för att den
virtuella modellen ska representera produktionen med en tillräcklig
detaljeringsgrad för att kunna utgöra ett praktiskt beslutsunderlag i
produktionen. För ett projekt av väg 34s karaktär skulle en 4D-modell för
tillfället vara svårt att motivera den ökad detaljeringsgraden eftersom den tredje
dimensionen inte är lika viktig som exempelvis vid en komplex trafikplats.
Komplexa stadsprojekt med exempelvis bebyggelse av tunnlar skulle kunna
leda utvecklingen mot en 4D-modelleringsplattform där erfarenheter eventuellt
skulle kunna nyttjas i vägprojekt i ett senare skede, då tekniken blivit vanligare
och planeringsmetoderna inarbetade i branschen (Bäck, 2009)
Ett steg att förbättra planeringen i anläggningsprojekt är användning av tidlägesbaserade planering (Bäck, 2009). Knutsson (2009) ansåg att LoBdiagram som underlag är nödvändiga för att skapa 4D-modeller. Tidplanen för
massoptimeringen som är baserade på tid-lägesbaserad planering skulle därför
kunna utnyttjas som indata i 4D-modeller. Dock är de inte möjligt att i nuläget
exportera tidplanen som är skapade i massoptimeringsverktyget.
Knutsson(2009) och Outters(2009) ansåg att flexibilitet är viktigt vid skapande
av en 4D-modell för anläggningsprojekt vilket motiverades med ett högt antal
oförutsedda händelser i ett anläggningsprojekt. Massoptimeringsverktyget som
har används i väg 34 är uppbyggd kring parametrar som är strukturerade på ett
sätt som möjliggör att dessa kan ändras beroende på nya förutsättningar i
produktionen och är därför anpassad på ett sätt som möjliggör snabba
justeringar. Ett urval av parametrar som kan justeras följer nedan:
•

Svällningsgrad

•

Ändringar i schakt och fyll volymer samt kvaliteter

•

Storlek på sidotippar och sidotag

•

Framdriftskapaciteter för resurser

•

Kapaciteter för transportfordon
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Thall (2009) och Outters (2009) hävdar att 3D blir mindre viktigt i ett
vägprojekt än i ett husprojekt där det främst handlar om att lösa logistiska
frågor. 3D-anses dock vara till stor nytta när broar ska anpassas mot vägar
(Outters, 2009). Ett alternativ till 4D-modellering är att visualisera
masshanteringens framfart på en 2D-karta. Detta bedömdes inte nödvändigt i
väg 34 projektet främst på grund av att produktionsplanering styrs lite av
omgivande trafik. Ett exempel på en sådan typ av visualisering visas i Figur
4-16 och är baserad på en finsk trafikplats. Röd färg betecknar trafik, blå delar
som för närvarande produceras, samt grön som är färdigställda delar i
projektet, de olika färgytorna ändras beroende på vad som har angivits i
tidplanen och vilken tidpunkt som valts att visas på kartan.

Figur 4-16: 2D-karta med Produktion, Färdigställt samt Trafik i ett
massdisponeringsverktyg.
Bäck (2009) argumenterar att en 2D-framsdriftsmodell är tillräckligt så länge
inte höjden är avgörande för visualiseringen vilket kan vara fallet i
komplicerade trafikplatser. För att uppnå störst nytta med 4D-modellering
krävs att massdisponeringsplanen sammanfogas med övrig tidplanering
exempelvis rörläggning, telematik och belysning m.m. tillsammans med
schaktarbeten. Rörläggningen är beroende av en viss höjdsättning och
kollisioner skulle därför kunna upptäckas med masshanteringsarbetena och på
så sätt skulle tid- och resursplaneringen kunna förbättras. En försvårande
aspekt är att det är ovanligt att detta görs i generalplanen som är väldigt
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allmängiltig och framförallt inte lägesspecifik vilket medför att
detaljeringsgraden i praktiken inte är tillräckligt hög för att uppnå fördelarna
med 4D-modellering (Bäck, 2009).
Bäck (2009) anser att entreprenadformen är viktigt för hur 4D-modellering
kommer att utvecklas. Som de ser ut idag så skulle totalentreprenaden ge större
incitament för att planera bättre vilket skulle kunna skapa incitament för 4D
modellering. Ytterligare en viktig aspekt är att 4D-modellen skapas i
samverkan med den som utformar geometrin och tidplaneringen.
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4.5

Diskussion

Denna del behandlar författarens reflektioner om hur 4D-modellering skulle
kunna användas i ett projekt av väg 34s typ.
Massdisponeringsplanen för väg 34 innehåller en relativt enkel sekvens. De är
därför osäkert om betydande fördelar skulle uppnås med 4D-modellering vid
skapande av produktionskalkylen i nuläget även om samtliga teknikområden
integrerades i tidplanen. Den största vinsten skulle förmodligen vara att styra
projektet i rätt riktning under produktionen vilket kan göras med 4D-modeller
som är kopplad till realtidspositionering.
Väg 34 innehåller ett par intressanta områden sett ur ett 4Dmodelleringsperspektiv. I Område 4 skulle de vara intressant att kombinera
broarnas tidplaner och modeller med planering av masshantering för att
förutbestämma eventuella spatiala konflikter. En sådan aspekt skulle vara hur
brons byggnation skulle påverka masstransporterna i området, i synnerhet om
bron kräver omfattande masshanteringsarbeten vilket kan störa
masstransporterna. 4D-modellen skulle kunna användas för att göra
bedömningar när de är möjligt att transportera material under
brokonstruktionen. En sådan typ av analys skulle kräva modern CAD-teknik
där ett objekt inte bara tänds och släcks utan ändrar geometriskt utformning
kontinuerligt beroende på hastighet för schakt- och fyllnadsarbetena.
Fallstudien har endast analyserat tidplanen för masshanteringen och hur den
kan användas i en 4D-modell. Detta gjordes för att författaren på olika sätt
hade problem att få ut all information gällande tid- och resursplanering då detta
ansågs vara en affärshemlighet(detta gällde främst ett tidigare projekt.) För att
uppnå ett större mervärde med att analysera hur 4D-modellering kan användas
i ett projekt skulle kunskapsinhämtning exempelvis kan följande göras genom
följande:







Analysering av geometrier i olika utförande, helst ska projektet byggas
med hjälp av maskinstyrning med realtidspositionering.
Analysering av information rörande tid- och resursplanering.
Deltagande på produktionsmöten.
Närvarande vid olika produktionsmoment.
Intervjuer med såväl platschef, arbetsledare, kalkylator, mätchef.
Dokumenterad uppföljning av hur projektet har utförts.
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Kunskapsinhämtningen kan användas i ett första steg för att skapa en bild av
hur produktionsprocessen.
Sedan kan en processmodell skapas som har
avsikten att identifiera och definiera information samt beskriva hur den ska
användas i ett antal olika processteg för att möjliggöra en 4D-modell.
Författaren tror att viss planering som är baserad på kunskap behöver
digitaliseras för att bli kompatibel med processmodellen samtidigt måste
processmodellen kontinuerligt få ny data som beskriver anläggningsprojektet.
Detta beror på oförutsägbara händelser, markmodellernas kvalité och att viss
planering förmodligen alltid kommer att vara erfarenhetsbaserad. Därför
kommer de bli viktiga att specificera och definiera hur information ifrån
produktionsmaskinerna kan användas för att uppdatera 4D-modellen
kontinuerligt.
En 4D-modellering med ett stort mervärde kommer att ställa nya krav på tidsoch
resursplaneringen
som
måste
anpassas
efter
förbättrad
informationshantering och planeras med högre detaljrikedom. Svårigheten
kommer ligga i att strukturera, hantera och anpassa information på ett sådant
sätt att den överensstämmer med anläggningsprojektets tid- och
resursplanering.
Slutsatser från denna fallstudie är utvecklingen inom 4D-modellering för
anläggningsprojekt bör göras genom stora infrastrukturprojekt i stadsmiljö som
kräver omfattande tid och resursplanering där 4D-modellering kan vara ett bra
verktyg i såväl produktionskalkylering som direkt styrning av ett projekt som
är under produktion. Erfarenheter från sådana projekt skulle kunna användas
för att bygga upp 4D-modelleringsplattformar för betydligt enklare projekt
såsom väg 34.
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATS

Examensarbetets teoridel, intervjustudie och fallstudie behandlar en rad
möjligheter och svårigheter att skapa och använda 4D-modellering i
anläggningsprojekt.
Resultat från intervjustudien liknar resultat och
problembeskrivningar som har nämnts av andra författare inom
forskningsområdet. I intervjustudien nämndes Dynaroad som ett bra verktyg
för produktionsplanering.
Med bakgrund till detta genomfördes ett
samarbetsprojekt med företaget Dynaroad för att analysera hur
massdisponeringsplaner skapas och används. Slutligen behandlades hur
tidplanen för massmassdisponeringen kan anpassas till en 4Dmodelleringsplattform. Studien visade att detaljeringsgraden i planeringen inte
är tillräckligt hög men också att flexibilitet fanns i massdisponeringsmodellen
för ändringar av vissa parametrar. Fullständig information om tid- och
resursplanering är dock nödvändig för att göra heltäckande bedömningar om av
vad som behövs för att skapa 4D-modeller som är kompatibla med
produktionen.
Anläggningsbranschen har generellt varit duktig på att implementera ny teknik
men dålig på att använda tekniken på rätt sätt genom att sätta in den i ett
sammanhang via en process. För att skapa 4D-modeller krävs att
erfarenhetsmässig planering som ofta används i nuläget ersätts av matematiska
modeller. Modellerna krävs för att skapa tidplaner som är flexibla och
anpassningsbara och som kan justeras automatiskt efter nya förutsättningar.
Detta innebär att erfarenheten måste ersättas av teorier som sedan integreras i
modeller.
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För att utnyttja 4D-modelleringsteknik på bästa sätt i ett anläggningsprojekt bör
hänsyn tas till följande:


Process



Organisation



Metod



Teknik

Diskussionsavsnittet utgår ifrån dessa punkter för att besvara vad som behöver
göras för att uppnå 4D-modellering.
5.1

Process

En processmodell innebär att en struktur skapas för hur information ska
hanteras och användas för att upprätta 4D-modeller. Informationen som kan
digitaliseras i ett anläggningsprojekt sätts därför in i ett sammanhang. Verktyg
och metoder används för att bearbeta informationen på ett sådant sätt att den
blir kompatibel med processmodellen.
Den största potentiella vinsten med 4D-modellering är att tekniken ställer krav
på informationshanteringen anpassas på ett strukturerat sätt. Den största
utmaningen är att anpassa 4D-modelleringsprocessen så att den
överensstämmer med tid- och resursplaneringen. För att öka den praktiska
nyttan med 4D kan en ökad detaljeringsgrad bli nödvändig i såväl planering
som produktion. En ökning av detaljeringsgraden i produktionen kan vara
praktiskt svårt att utföra vilket är lite av ett dilemma.
God uppföljning är en viktig aspekt för att förbättra anläggningsproduktion.
Uppföljningen kan användas för att styra produktionen mot fördelaktigare
design och tidplanering. Maskinstyrning med realtidspositionering kan
underlätta införandet av en 4D-modelleringsplattform i väg- och
järnvägsprojekt. Tekniken kan ge effektiv feedback på vad som händer i
produktionsprocesserna. Entreprenörens arbetsprocesser med maskinstyrning
kommer i hög grad att påverka skapandet av 4D-modelleringsplattformar.
Detta beror på att maskinstyrningen påverkar produktionsprocesserna och
metoderna.
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För anläggningsprojekt där kunskapen varierar efter projektens fortskridande är
det viktigt att beslutsfattande sker i rätt tid. Kunskaperna för
anläggningsprojekten kommer alltid att variera med produktionens
fortskridande. Det är därför viktigt att rätt beslut görs i rätt tidpunkt då
tillräckligt mycket information finns. Här kan 4D-modellen användas för att
sammanställa en rad olika informationskällor, öka förståelsen och därmed
skapa ett bättre beslutsunderlag.
Ur terrängmodellen exporteras mängderna vilket används för att skapa
tidplanen. Detaljerade terrängmodeller är därför viktiga för att tidplanerna inte
ska bli missvisande. Det behövs därför noggrann kartläggning av hur
terrängmodellerna skapas och hanteras. Idag kan det förmodligen vara så att
mycket merarbete sker på grund av olika aktörer i olika planeringsskeden gör
om samma arbete som någon i ett tidigare skede har gjort.
Det är också viktigt att anpassa projekteringsprocessen till
produktionsprocessen. I nuläget händer det att ett merarbete skapas för att
projekteringsmaterialet inte är anpassat efter vad produktionen efterfrågar. Ett
exempel är 3D-modeller som projektörerna använder för att skapa PDFritningar som sedan levereras till entreprenörerna. Därmed försvinner mycket
information som kan användas i ett senare skede och sådana typer av
informationsförluster försvårar användning av virtuella byggmetoder.
5.2

Organisation

Såväl projektörer som entreprenörer bör få en ökad förståelse för
informationshantering
och
processen
att
skapa
och
använda
anläggningsmodeller på rätt sätt. Beställaren har ett stort ansvar i att denna
process förbättras. Att låta 3D-modellen bli juridisk bindande är ett steg i rätt
riktning. Genomförandet av detta kan sätta press på konsulterna att se över
sina projekteringsprocesser och kvalitetssäkra anläggningsmodellerna. Därför
ska Trafikverket inrikta sig på att lösa det juridiska problemet. När frågan är
löst kan arbetet inriktas på hur anläggningsmodellernas informationsflöde ska
lösas mellan projektering och produktion. På detta sätt kan
maskinstyrningsprocesserna utvecklas vilket i förlängning kan leda till
praktiskt användning av 4D-modellering.
Skapandet av 4D-modeller i anläggningsbranschen kommer beroende på
entreprenadform att kräva omfattande samarbete mellan beställare,
entreprenörer och konsulter. Även om funktionsentreprenader eller
totalentreprenader används kommer entreprenörernas organisationer att behöva
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anpassas för 4D-modellering på en rad olika sätt. Projektgrupper måste
tillsättas som både kan hantera tidplaner och geometrier. Omfattande arbete
kommer att krävas för att ersätta erfarenhetsbaserad kunskap med av datorn
tolkningsbar information för att möjliggöra en digital process. Det är viktigt
att ändra uppfattningen om att anläggningsprojekt inte går att planera bättre för
att uppnå ökad kvalité i planeringen. Detta kan göras genom att organisationen
påvisar vinster för medarbetarna med att planera bättre med hjälp av virtuella
byggmetoder. De enskilda medarbetarna måste också få tid och resurser för att
använda virtuella byggmetoder vilket är svårt då det ska genomföras parallellt
med deras nuvarande arbetsuppgifter. Organisationen behöver därför centralt
tydliga mål, ekonomiska resurser och kunskap för att använda 4D-modeller i
framtiden.
Det är viktigt att identifiera aktiviteter i anläggningsbyggandet som är mindre
effektiva. Detta är svårt i dagens läge då spårbarhet ofta saknas på grund av att
olika aktiviteter stör varandra. Om anläggningsproduktionen anpassas på ett
sådant sätt att det går att skapa en virtuell representation kan i alla fall viss
spårbarhet uppnås. Detta kan medföra att organisationen kan identifiera
ineffektiva icke värdeskapande produktionsmoment.
En viktig aspekt inom anläggningsbranschen är att beställaren skapar
ekonomiska mervärden för entreprenören att hitta produktionsförbättrande
åtgärder. Bättre information för beställaren leder generellt till mer
kostnadseffektiva projektet. 4D-modeller kan användas av beställaren som stöd
för att granska hur entreprenören utför arbetet på byggarbetsplatsen, i nuläget
är det svårt att göra uppföljningar på hur långt ett projekt har fortskridit.
Uppföljning görs idag i huvudsak efter den ekonomiska budgeten vilket
egentligen inte säger någonting om fortskridande av anläggningsprojektet.
Den kanske mest intressanta användningen av 4D-modeller är som
beställarstöd. Ett intressant förslag i intervjustudien var att använda
upphandlingsformer som innebär att entreprenörerna tävlar mot varandra med
genomförandebeskrivningar, miljöpåverkan och pris. 4D-modellerna förmedlar
en snabb och pedagogisk bild av projektet vilket medför att flera alternativ kan
jämföras med varandra på ett effektivt sätt. När ett specifikt förslag vinner
tävlingen så fungerar 4D-modellen som bas för produktionsplaneringen och
som kommunikationsverktyg med beställaren. Därmed kan transparens mellan
entreprenörens
produktionsplanering
och
beställaren
uppnås.
Upphandlingsformen skulle främja alternativa lösningar och skulle ge nya
incitament för teknikutveckling för entreprenörerna.
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.
5.3

Metod

4D-modellens syfte är att kommunicera tidplanen därmed behöver inte 3Dmodellen skapas med en högre detaljeringsgrad än att den kan representera
tidplanen på ett förståeligt sätt. Tidplaneringen styr därmed hur detaljerade
geometrierna måste vara i ett anläggningsprojekt.
Det är synsättet vid
upprättande av 4D-modellering för att förbättra tidplaner i anbudskalkylen,
produktionskalkylen samt när produktion är under utförande.
3D-geometerierna för en väg kan vara uppbyggda efter parametriskt design.
Detta innebär att tvärsektioner är uppbyggd kring olika punkter som har
geometriska villkor vilket styr hur linjerna ritas ut mellan punkterna. Detta
innebär att geometrierna för exempelvis en väg snabbt kan anpassas efter
exempelvis förändrade mängder. Detta kräver att modellen är rätt strukturerad
från början och det är därför viktigt att rätt metod används i programvaran. En
svårighet är informationen som fås från produktionen ska vara kompatibel med
den parametriska designen. Det är viktigt att utforma metoder för hur
information från produktionen ska användas för att omvandla och uppdatera
4D-modellen. GPS-teknik och laserskanning kan användas för att för att skapa
metoder som återsamlar information och uppdaterar 3D-modellen.
Det är nödvändigt med metoder för att effektivt stycka 3D-modeller till mindre
bitar som ska motsvara produktionen. En fin uppdelning av modellen är
nödvändigt för att skapa förutsättningar för uppföljning.
En rimlig
detaljeringsgrad för långsträckta anläggningsprojekt kan vara vid varje meter.
Uppdelningen av anläggningsmodellen innebär att ett stort antal objekt skapas
vilket måste struktureras på rätt sätt. Genom att använda befintliga AMA-koder
tillsammans med ytterligare information som är unikt för det enskilda objekten
är det möjligt att automatisk sammanlänka geometri med aktivitet. Den
automatiska sammanlänkningen skulle vara tidsbesparande även om manuellt
arbete fortfarande skulle förekomma.
Aktiv design som innebär att utformningen kan anpassas efter nya
produktionsförutsättningar är en bra metod för anläggningsbranschen som
alltid kommer att kännetecknas av oförutsägbarheter. Dessa kommer alltid att
uppstå för att det inte är lönsamt att göra fullständigt säkra underlag. Det är
istället bättre att hitta metoder där utformningen av vägen kan anpassas
gentemot den kunskapsnivå som finns i projektet på den specifika platsen.
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Därigenom kan exempelvis slänter och bärlager justeras för att skapa
ekonomiskt fördelaktigare lösningar.

5.4

Teknik

4D-modelleringsprogramvaran sammanlänkar 3D-modeller med tidplaner.
Import av tidplaner och 3D-modeller ska därför möjliggöras på ett enkelt sätt.
De är viktigt att projekteringsverktyget och tidplaneringsverktyget anpassas
efter processen att skapa 4D-modeller. Det ska exempelvis vara enkelt att dela
upp geometrierna i hanterbara objekt och att sammanlänka dessa automatiskt
med aktiviteter. Inom anläggningsprojekt blir modellerna ofta stora och därmed
ska 4D-verktygen hantera stora modeller med ett flertal kopplingar på ett
tillfredställande sätt.
4D-verktygen ska användas av personer inom tid- och resursplanering som har
varierade kunskaper inom IT. Därför bör sådana verktyg vara användarvänliga.
I framtiden är det önskvärt med funktioner som kan visualisera
masshanteringen på ett enkelt sätt genom att den stegvis frambringa (eng:
morphing) exempelvis en vägbank i en 4D-modell. Val om den tekniska
plattformen ska bestå av CAD, GIS, eller OpenVR är en tekniskt intressant
fråga vilket bör utvärderas vidare.
Det är viktigt att teknikutvecklingen fortgår mellan projektering och
produktion där exempelvis det ska vara möjligt att använda 3D-modeller i både
maskinstyrningsmiljöer och i 4D-modeller. Det är att viktigt att använda
flexibla verktyg så att dessa kan anpassas mot förändringar i produktionen. De
kan exempelvis handla om att ändra svällningsfaktor för berg vilket i den
optimala situationen ska medföra att hela tidplaneringen uppdateras
automatiskt.
Projekteringsverktyg som tar hänsyn till massoptimering är något som
efterfrågas där en integrerbar funktion för deterministiska massförflyttningar är
önskvärd. Funktionen syftar till att styra vägprojekteringen till en design som
minimerar masstransporterna istället för att endast ta hänsyn till om massan
schakt och fyll är noll. Genom att skapa underlag för deterministiska
masstransporter är det möjligt att göra uppskattningar på kostnader och
miljöpåverkan. I dagens läge medför projekteringen ofta att vägområdet
fastställs i tidiga skeden vilket minskar entreprenörens möjligheter att anpassa
produktionen kostnadseffektivt. Det är intressant att analysera hur ett
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massdisponerngsverktyg kan användas för att dela upp entreprenader i tidiga
skeden med lämpliga massbalanser.
Genom att göra detta kan
kostnadseffektivare projekt uppnås. En intressant fråga kommer i framtiden att
vara hur entreprenader ska styckas upp och vilket underlag som ska användas
för att genomföra styckningen. Uppdelning görs idag ofta med avseende på
dela upp en vägsträcka i mindre entreprenader för att flera entreprenörer ska ha
chansen att lägga anbud. Det är inget fel i detta men det gäller att beställaren
redan från börjat har avgränsat entreprenaden i lämpliga storlekar sätt i från ett
masshanteringsperspektiv.
Ett ständigt återkommande problem som uppkom i intervjustudien är att det
inte finns någon effektivt teknik att se vad som finns under markytan. Det är
oklart vad problemet ligger i detta men fortsatt forskning om geofysik och
geoteknik rekommenderas då en förbättring kan ge ett stort utslag för
anläggningsproduktion.
I framtiden kommer det förmodligen att vara möjligt att fjärrstyra
anläggningsmaskiner ifrån kontrollrum och detta kommer att underlätta
användning av 4D-modeller då det direkt går att styra maskinerna utifrån
digitala instruktioner.
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5.5

Slutsats

”Hur skapas och används anläggningsmodeller”
Anläggningsmodeller kan i nuläget användas för att skapa underlag till
maskinstyrning, ritningar, mängder och visualiseringar. Anläggningsmodeller
har främst visat vinster genom högre kvalité på mängdberäkningarna och
möjligheter att identifiera fel genom kollisionskontroller. Ett problem med
användning av anläggningsmodeller i maskinstyrning är att projektörens
underlag inte är anpassat efter entreprenörens förutsättningar. Detta beror på
dåliga exportfunktioner men det bör också göras anpassningar av
projektörernas arbetsprocesser för att anpassa modellerna på rätt sätt.
Användning av anläggningsmodeller försvåras i nuläget av att modellerna inte
är juridiskt bindande.
”Vilka planeringsmetoder
anläggningsprojekt”

används

i

produktionsplaneringen

i

ett

Critical Path Method (CPM) kan vara ett bra verktyg för att optimera
sekventiella förhållanden för produktion som sker någorlunda utan störningar
exempelvis som planeringsmetod för produktion i fast industri. De stora
variationerna och de stärka kopplingen till läget innebär att CPM-baserad
planering medför svårigheter i såväl planering som uppföljning av ett
anläggningsprojekt. En anledning till detta är att de ofta finns ett flertal kritiska
linjer genom projektet, dessa kan bestå av flera oberoende arbetslag och med
tillhörande osäkerhetsfaktorer.
En planeringsmetod som kan förbättra anläggningsprojektets planering är Line
of Balance (LoB), där de är enkelt att få en uppfattning om aktiviteterna i
tidplanen då dessa knyts till tidpunkter och lägen. Vid uppföljning är det viktigt
att planeringen är skapade med en hög detaljeringsnivå för att det ska vara
möjligt att jämföra planerad och utförd produktion. Fallstudien visar att det
aktuella projektet planerades med allt för grova massor, detta innebär att en
effektiv uppföljning är svår att utföra. Detta beror till stor del på den praktiska
användningen i produktionen. En detaljerad tidplan kräver en detaljerad
produktionsprocess vilket kan vara svårt att uppnå. Det krävs goda underlag i
form av detaljrika terrängmodeller för att skapa detaljrika tidplaner. Detta beror
på att mängderna exporteras från terrängmodellen och fungerar därmed som
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underlag till tidplaner och geometrier. Underlagen kan förbättras genom att
göra finare inmätningar och detta måste vägas mot kostnaderna för
mätningarna.
”Hur kan 4D-modeller skapas och användas i ett anläggningsprojekt”
Aspekter som försenar ett anläggningsprojekt är ogynnsamt väder, strejk och
haveri av viktig utrustning, optimistiska kapaciteter, felaktig sekvensordning
och ingen effektiv teknik att kartlägga markförhållanden. Dessa aspekter visar
svårigheterna i anläggningsprojekt. Det går knappast att skapa tidplaner som
aldrig blir försenade. Således gäller det att hitta metoder för att hantera
produktionsstörande moment på rätt sätt.
Därmed ska en 4Dmodelleringsplattform vara flexibel och dynamisk för att hantera
produktionsstörningar och exempelvis använda GPS och laserskanning för att
uppdatera modellerna.
4D-modellering är egentligen inte något annat än ett sätt att visualisera
anläggningsprojektets information. Därmed måste en fungerande
informationshantering skapas vilket kan möjliggöras med en processmodell.
Svårigheten ligger i att anpassa processmodellen så att den praktiskt blir
kompatibel med anläggningsprojekts tid- och resursplanering. Samtliga
teknikområden bör tidlägesplaneras i ett anläggningsprojekt för att nå störst
nytta med 4D-modelering. Den viktigaste aspekten för att förbättra tid- och
resursplaneringen är förmodligen att övertyga entreprenören att det lönar sig att
planera bättre.
Beställaren kan med hjälp av 4D-modellering förstå tid- och resursplaneringen
på ett bättre sätt. Således kan beställaren ställa helt andra krav på entreprenören
och därigenom sänka produktionskostnaderna. Examensarbetet visade igenom
litteraturstudien, intervjustudien och fallstudien att det finns en rad olika
tillämpningsområden för 4D-modellering. Användningsområden som
identifierades i examensarbetet är att skapa säkrare tidplaner, jämföra olika
alternativ med varandra och uppföljning med aktiv design. 4D-modellering kan
vara fördelaktigt i komplexa stadssituationer och i situationer med omgivande
trafik där det gäller att ta hänsyn till många olika faktorer. Entreprenören kan
använda 4D-modeller och underlag ifrån massoptimering för att övertyga
allmänheten och beställaren att en viss bygglösning är fördelaktig.
Examensarbetet visade också att de finns en rad problem som måste lösas
innan det är möjligt att i storskala använda 4D-modellering i praktiken.
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4D-modellering ställer nya krav på tids- och resursplaneringen som måste
anpassas efter förbättrad informationshantering och planeras med högre
detaljrikedom. Detta kan medföra att entreprenören får uppsikt över sin tidoch resursplanering och att beställaren får ökad insyn i projektet. Utmaningen
är att skapa en 4D-modelleringsprocess som fungerar tillsammans med
anläggningsproduktionen. Detta kommer att bli en stor utmaning för
branschen. Den största vinsten med 4D-modeller är egentligen än indirekt vinst
som är att tid- och resursplaneringen måste struktureras och anpassas på ett
systematiskt sätt. Om detta utförs på rätt sätt är det enklare att identifiera
felaktigheter i tidplaneringen samt att styra produktionen i rätt riktning och
kontroller vad som händer i produktionsprocessen. Detta innebär att spårbarhet
kan uppnås i anläggningsprojekt vilket är nyckeln till framgång om
förbättringsåtgärder ska göras.
”Målet med examensarbete är att formulera potentiella användningsområden
för 4D modeller och vilka anpassningar som behöver genomföras”.
Målformuleringen besvaras till viss del i detta examensarbete även om det i
dagens läge är svårt att göra en sådan studie på grund av kunskapsnivån för
4D-modeller generellt sätt är låg. Att skapa 4D-modeller kommer att vara en
ständig process att anpassa organisationen, processen, metoden och tekniken på
rätt sätt.
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BILAGA 1
Daniel Thall, Ceco Interactive Design
Daniel Thall är grundare av Ceco Interactive Design och har tagit
universitetsexamen i byggteknik samt systemvetenskap. Ceco utvecklar
programvaran Ceco Visual samt säljer konsulttjänster som är kopplad till
programvaran. Cecos affärsidé utgår ifrån en publiceringsprocess där olika
aktörer i ett projekt publicerar CAD-modeller till exempelvis en gemensam
central server. Ceco har bland annat samarbetat med Tyrens(husprojekt) där
Ceco har levererar programvara och tjänster för 3D-samordningen. Det utför
även uppdrag direkt mot kund, exempelvis Stockholm Water Front, tvärbanan
och den nya huvudnivån i Kirunagruvan.
Cecos huvudsakliga uppgift är att sammanfoga data från flera olika aktörer
som är involverade i ett byggprojekt. Publiceringarna lagras via en server till
en databas som är baserade på Cecos egna filformat. Publiceringarna av de
olika aktörernas modeller är en viktig del i arbetsprocessen där
publiceringstjänsten fungerar som ett kommunikationsgränssnitt. Det är viktigt
att processen att skapa 3D-modellen, från underlagen är kort, annars finns det
en risk att modellen inte är rätt vid rätt tidpunkt.
Ceco har främst erfarenhet kring Autodesks programvaror vilket beror på god
anpassningsförmåga.
Den
främsta
anledningen
till
den
goda
anpassningsförmågan är att Autodesk API som har bättre stöd för tredjehands
programvaror. Ceco är också med i Autodesk Developer Network vilket
innebär att det lättare kan anpassa sin programvara mot Autodesks produkter.
Ceco Visuals fördelar mot andra liknande programvaror beror till stor del på att
produkten kan anpassas snabbare till vad kunden efterfrågar.
Microsoft Projekt och dess XML-format rekommenderas som verktyg för
tidplanering vid 4D-modellering i Ceco Visual. Så länge XML-standarden
används fungerar även andra programvaror. Informationen som alltid i princip
finns kvar är aktivitetens namn och start- och sluttid. Ändringar och justeringar
i tidplanen är inga större problem, tidplanen kan automatiskt uppdateras efter
exempelvis försenade leveranser. Det som orsakar problem i 4Dmodelleringsarbetet är borttagning samt tilläggning av objekt, dessa måste
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kopplas om till respektive aktivitet i tidplanen. I dagsläget finns ingen funktion
för att publicera Microstations format DGN i Ceco Visual istället exporteras
DGN till DWG för vidare arbete. Det uppstår sällan problem med arbetssättet
även om försiktighet ska tillämpas, då det extra exporteringssteget kan medföra
fel. Ceco använder sig av en process där data publiceras, positivt är att
informationen valideras och verifieras innan den används. Viktigt är att rätt
information(exempelvis objekt) används vid upplandning speciellt när arbetet
sker i en gemensam modell. Det är en fördel om användargränssnittet och
riktigheten i informationen är hög då alla jobba mot en gemensam modell.
Metadata beskriver hur data och data är strukturerat och om den är reglerad på
ett bra vis är det lättare att få fram vettigare rapporter. Metadata är oftast bättre
reglerat vid användning av en publiceringstjänst.
Byggbranschen ska studera IT-branschen i det vitala att beställa rätt saker i 3D
och BIM. Viktigt att specificera kan vara vilka objekt som ska ingå i modellen
samt vad förfrågningsunderlaget ska innehålla. Beställaren har ofta
uppfattningen att det är intern process som ska skötas av konsulten. Ibland har
beställaren inställningen att projektet ska använda BIM men vill inte
specificera vad som ska ingå i BIM. Beställare och deras ombud vilket kan
vara en exempelvis en projektledare har ofta en helt annan bild av vad som är
viktigt för att genomföra ett framgångsrikt byggprojekt. Informationsprocessen
är ofta minsta lika viktig som tekniken som används. Byggbranschen kommer
att förändras på grund av att beställare och entreprenörer tidigare har räknat
med betydligt mer ändrings- och tilläggsarbete.
Arbetsprocessen och
handlingarna kommer att förbättras vilket innebär en process med mindre fel.
När yngre generationer blir chefer kommer anpassningen mot 3D- och 4Dmodeller att bli lättare. 3D- och 4D-modeller medför en helt annan kontroll
som tidigare har baserats på tilltro och förtroende.
"ökad industrialisering med komponentbyggande är bra för BIM för då är det
även ett objekt i verkligheten"
IFC är ett bra format dock ska tillverkare av programvaror utöka export- och
importfunktioner, det händer ofta att viss information försvinner i dessa steg.
IFC bör utvecklas av en extern aktör som gör alla IFC-kopplingar.
Byggbranschen tror att det är möjligt att skapa en standard innan det faktiska
behovet finns. Förmodligen är efterfrågan av en standard nödvändig för att
utveckla ett standardiserat format av god kvalité. När den ekonomiska
vinningen är tillräckligt hög kommer företagen att utveckla standard för detta,
vilket efter ett tag samordnas till en enhetlig standard. Att forskningsdrivet
skapa en enhetlig standard fungerar tveksamt. Stöd för IFC kan implementeras
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i Ceco Visual men på grund av dess kvalité kan det ändå inte användas på ett
effektivt sätt. Ur IT-teknisk synvinkel handlar mycket om affären vilket
innebär att när beställaren vill ha digitala leveranser på ett tydligare sätt
kommer större företag att börja leverera dessa. Autodesk som har ett flertal
programvaror med väldigt många användare behöver inte sträva efter ett öppet
format. Istället kommer den utvecklingen ske av mindre mjukvaruföretag som
kommer att försöka gå samman och utveckla en gemensam standard
exempelvis Tekla.
BIM är en sökande process där beställaren blir allt mer kunnigt. För 10 år
sedan var det främst konsulter som förespråkade BIM, för tillfället börjar även
entreprenörer inse nyttan. Beställarna känner sig fortfarande osäkra vilket beror
på uppfattningen om att tidsåtgången för projektering ska bli större. Tidsåtgång
för projekteringen i ett BIM-projekt behöver inte bli större om projektet utförs
på rätt sätt. Nästa steg är att beställaren genom projektledaren beställer och
driver fram ett BIM-projekt. Grupper som har många bollar i luften och snabbt
behöver få en översiktlig bild av ett projekt har mest att vinna med BIM. I
möten med exempelvis underentreprenörer kan saker och ting klargöras på ett
bättre sätt med en samordnad modell. Exempelvis kan frågor rörande fakturor
och leverans av produkter lösas enklare genom att studera modellen. Vissa
Projektörer kan uppleva att arbete i 3D-modeller är jobbigt för att dessa menar
att vissa saker löser sig per automatik exempelvis ledningars plushöjder. Om
ett BIM-projekt ska vara framgångsrikt ska modellen motsvara det som byggs,
därför är det viktigt att vara konsekvent mot alla teknikområden i ett projekt
annars finns det en stor risk för missförstånd.
Vid 4D-modellering är det oerhört viktigt att konstruktören eller projektören
förstår hur produktion ska utföras. Det är viktigt att modellen är strukturerad
för byggnadsproduktionen, exempelvis kan en projektör rita ut en hel yta som
beskriver en betongplatta, om modellen ska appliceras för 4D behövs en
uppdelning som motsvarar produktionsprocessen. Modeller kommer i
framtidens projekt att förädlas och förändras mot vad som behövs. Exempelvis
kan olika 3D-modeller skapas för visualisering, funktion och programhandling,
systemhandling och bygghandling. De olika modellerna är uppbyggda med
olika struktur gentemot vad som behövs i de olika planeringsskeden. En
noterbar aspekt är att det förekommer väldigt få BIM-modeller som handlar om
förvaltning.
"Det man vill ofta är att modellen ska vara strukturerad och uppdelad så att
det passar deras process exempelvis entreprenörens"
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En samordnad modell stärker projektledarens roll att ställa det krav som
behövs för ett effektivt arbete. Projektledaren kan känna en viss osäkerhet mot
respektive teknikområde om inte modellen är samordnad. Det är svårt för
projektledaren att sätta sig in i alla olika modeller och programvaror i ett
projekt gentemot projektör som är en expertanvändare.
Största svårigheten med 4D-modellering är att data som skapas i CAD-verktyg
som från början inte var tänkt att användas för 4D, om data är strukturerar på
rätt sätt kan automappning användas för att automatisk koppla objekt till
tidplan som är ett snabbare arbetssätt. Kompletteringar tar längre tid än om
problemen hade åtgärdats från början. Ytterligare svårigheter med 4Dmodellering är brist på objekt som inte är själva byggnadsverket, vilket
exempelvis kan vara kringliggande saker som är viktiga för
produktionsprocessen. Ytsamordning kan vara ett objekt som inte är själva
byggnadsverket och är bra att tillämpa om det är många underentreprenörer
involverade i projektet. Tekniken går ut på att volymer som är transparanta
visas i 3D-modellen, vilket visualiserar var personalen är positionerad vid en
bestämd tid. Tekniken innebär vinster för projektledaren som vet vad alla olika
aktörer befinner sig. Ju fler parter som kan få tillgång samt förstå
informationen
desto
viktigare
är
informationens
kvalité.
3Dprojekteringsverktyg bör anpassas gentemot 4D-modellering genom att
utveckla exportfunktioner som enkelt ska kunna exporter geometrier, vilket kan
bestå en enkel ytmodell som är uppbyggd av punkter.
För att genomföra smartare arbetsprocesser borde beställare inom anläggning
gå igenom sina egna processer, vilket behov och därigenom vilket data som
kan effektivisera arbetet. När processen har analyserats finns det möjligheter
att effektivisera någon process i tidigare led. Ett exempel på detta kan vara en
projektör som skapar data och levererar detta till en entreprenör där den dåliga
koordineringen innebär ett ineffektivt arbete.
"Automatisering och prefabisering kräver att man har bra underlag och för att
få bra underlag måste man bygga byggnaden först vilket görs virtuellt"
(Angående dyra investeringar på byggnadskomponenter i Södra länken)
I ett vägprojekt är det intressant att analysera kringliggande aktiviteter. Det
kan vara logistiska frågor, mängdhantering, maskinförflyttning och
effektivisering av rutter. 3D-effekten blir inte samma sak i ett vägprojekt på
grund av det långsträckta objektet. Största nyttor för anläggningsbranschen är
att påvisa logistiska vinster och skeenden samt att simulera. Analysering av
maskiner, resurser och utnyttjande av verktyg är viktigare i ett
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anläggningsprojekt än att analysera själva byggnadsverket. Realtidskoppling
är intressant där maskinernas position jämförs med vad som är planerat för att
förbättra uppföljningen av projektet, då finns möjligheten att tillsätta extra
resurser om det skulle behövas på någon plats.
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BILAGA 2
Erik Dahlström, NCC (avdelning bostad)
Erik Dahlström har varit projekteringsledare samt platschef för Solberga Torg
där NCC har använt sig av 4D-modellering för bostadsprojekt.
Bostadsprojektet byggdes i egen regi vilket medförde att NCC stod för
merparten av projektering och produktion. Bostäderna består av 92 lägenheter i
3 hus, två tio våningshus och ett fyra våningshus.
Produktionen sträcker sig över nästan 22 månader. Vid användning av prefab
uppskattade Dahlström byggtiden till ungefär 6 månader snabbare.
Anledningen till att inte använda prefab är att NCC fokuserar på att bygga
traditionellt genom att exempelvis använda platsgjutna element. Projektet var
det första bostadsprojektet som projekterades i 3D. En av huvudorsakerna att
3D-projekterings användes var att NCC satsade på 3D-projektering i samband
med projekteringsstart för bostadsprojektet.
3D-modellen användes i projekteringsskedet för att analysera kollisioner
mellan olika discipliner samt i produktionen. När Rogier Jongeling som är
ansvarig för BIM-frågor på NCC visade upp möjligheterna med att även
använda sig av 4D så bestämde sig Dahlström för att testa det i Solberga
Torgprojektet. Dahlström var både platschef och projekteringsledare vilket
möjliggjorde att han såg fördelar i att använda sig av 3D och 4D. Projektet
delade kostnaderna för 4D tillsammans med NCC centralt.
”De största vinsterna vi har gjort som jag tydligast kan mäta är definitivt
samordningsvinster vi har nästan inte haft några hålltagningar och
tilläggskostnader för installatörer”
4D-projekteringen utfördes med gott resultat enligt Dahlström.
Bostadsprojektet bestod av 500 aktiviteter som kopplades ihop med en 3Dmodell. Tidplanen är baserad på erfarenhetsvärden tillsammans med
rådfrågning av kunniga personer gällande detalj- och övergripandefrågor.
Framför allt vara modellen till nytta under stomskedet på grund av att det är
viktigt att kunna visualisera denna produktionsprocess. Modellen
visualiserades dag för dag och på så sätt kunde de olika aktörerna ta del av
informationen i projektet. När invändigt arbete utförs så är det svårare att se
vad som händer i modellen på grund av att objekt täcker det invändiga arbetet.
Det är också så att allting inte ritas ut i en 3D-modell därför att
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detaljeringsgraden skulle bli onödigt hög. Fokus har också legat på det
utvändiga än det invändiga. I projektet Solberga Torg anser Dahlström att det
har tjänat ekonomiskt på att använda sig av 3D och 4D. Detta trots ganska höga
utvecklingskostnader som har varit relaterat till att det har testat en hel del nya
saker exempelvis genom att låta arkitekten exportera mängder ifrån Revit som
sedan används för logistik och inköp.
De största vinsterna med 3D och 4D är samordningsvinster. Projektet hade
nästan inga håltagningar eller ändrings och tilläggskostnader för
installatörerna. Handlingarna har varit av god kvalité och möjliggjort en
effektiv produktion. För att riktigt testa 3D så upphandlades konsulter samt
entreprenörer via generalentreprenad. Vid användning av generalentreprenad
så brukar det generera högre kostnader men i det här fallet var det väldligt lite
extra kostnader. Det är viktigt att produktionen får vara involverade i
projekteringen vid en generalentreprenad. Det är för övrigt ett problem i
branschen att produktionen inte är med och styr i tidiga planeringsskeden.
4D är lämpligt att använda i anläggning, väg, hus, industri. Det kan tillämpas
på alltifrån grova samt detaljerade projekt. Sedan finns också möjligheter att
endast simulera kritiska moment i en byggnation vilket kan vara installationer i
trånga utrymmen. Det kan också användas i tidiga skeden, för att testa olika
tidplaner för att sedan välja en som senare används och förfinas. När modellen
förfinas, så ska det anpassas emot var den största nyttan finns. Det innebär att
modellen kommer att ha differentiera detaljeringsgrad beroende på nyttan med
visualiseringen.
Programvaror som har används är Naviswork och MS-projekt. Revit och ADT
har använts som projekteringsverktyg. Att exportera mängder från Naviswork
är en funktion som skulle behövas tas fram för att effektivt använda
programmet i framtiden. NCC arbetar med att utifrån en färdig 3D modell
möjliggöra en mängdavtagning som omvandlas till recept som sedan används i
att framställa en kalkyl för det aktuella projektet. Det underlaget ska även
kunna användas när en 4D-modellering görs beroende på att tider, recept och
kostnader finns.
I Naviswork uppstod problem när det är många aktiviteter som kopplas
samman med 3D-objekten vilket leder till att modellen hackar . Antalet
kopplingar är förmodligen den viktigaste faktorn att modellen hackade. Därför
förbättrades internetuppkopplingen samt att en ny dator inköptes. Först ville
NCC ha en uppföljningsmodell som visade både start och sluttid emot planerad
start och stopptid. Det innebar fyra kopplingar mot varje byggdel och
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tidplansaktivitet. I det här fallet kunde en sådan koppling inte hanteras av
Naviswork. Naviswork möjliggör att vissa objekt kan släckas, dock finns det
inte funktioner som möjliggör att ett objekt kan ändras eller tilläggas i
modellen. Det ser Dahlström inga problem med då hans uppgift inte är att rita
eller ändra något i modellen och om det behövs så kontaktas istället ansvarig
projektör.
I projektet så anordnades projekteringsmöten varannan vecka där Dahlström
innan mötets början insamlade modeller från de olika disciplinerna som han
sedan utförligt analyserade utifrån eventuella konflikter eller problem. Sedan
togs en checklista fram med viewpoints ut ifrån modellen samt en anteckning
om vad som behövdes göra i det specifika läget. Informationen sparades i en fil
och skickades till de olika projekteringsdisciplinerna och användes senare på
projekteringsmötet.
Under produktionen användes 4D-modellen som en kommunikationsmodell för
vilket arbete som skulle utföras en specifik dag. Sen användes också fototeknik
kombinerat för att jämföra fotot med 4D-modellen för planerad byggnation och
se om projektet var i fas med planerad framfart. Vid en husbyggnation är det
viktigt att produktionen ligger i fas med tidplan annars finns det för mycket
eller för lite arbetsmaterial på arbetsplatsen som stör byggnadsproduktionen.
”Alla blir väldigt motiverade och engagerade så det är någonting alla förstår
och är delaktiga i” Dahlström angående 4D-modeller
Dahlström tittade på 4D-modellen varje dag och alla arbetare tittade
tillsammans på modellen en gång i månaden. Dahlström uppfattade att även
byggarna utförde ett bättre arbete efter att ha fått tillgång till 4D-modellen.
Fördelen var att en 4D-modell är mycket lättare att förstå gentemot ett ganttschema.
Vid inflyttning av boende kan det vara bra att visa en 4D-modell för att visa
vad återstående arbete ska utföras i rum och tid. En 4D-modell kan användas
för att engagera och motivera samt samla erfarenheter ifrån alla involverade i
ett projekt.
Vid samordningsmöten exempelvis när installationer i bottenvåningen skulle
utföras så var 4D-modellen ett bra verktyg för att kommunicera med
rörmokare, ventilationsinstallatör, elinstallatören. Under mötet så gick det
virtuellt runt i modellen för att hitta eventuella konflikter. Beslut togs även om
vilken ordning arbetet skulle utföras samt om någon installationsdragning som
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skulle dras om. Dahlström tror att det är svårt för byggare ute i produktionen
att använda sig av en 3D, 4D-modell beroende på att det finns en risk att
byggarna blir stressade över att göra ett arbetsmoment till. Däremot ser han
fördelar att en arbetsledare kan använda sig av 3D och 4D vilket kan
effektivsera informationsinhämtning. Detta på grund av att alla ritningar och
beskrivningar finns tillgängliga oberoende var arbetsledaren befinner sig.
Beroende på att man inte ägnar tid och energi för att få tillgång till rätt
information på arbetsplatsen.
4D modellen har använts som en avstämning mot det arbetet som har utförts.
Man har exempelvis inte gått in och ändrat tidplan efter hur man ligger till.
Detta på grund utav att tekniken inte klarade av detta. Det Dahlström
eftersöker är en uppdatering av programvaran så att modellen inte hackar vilket
har medfört att det blir svårt att överblicka vad som händer i modellen.
Dahlström såg inte någon direkt nytta av en 4D-modell som visar vilka ytor
som upptas i en byggnadsproduktion för det aktuella projektet Solberga Torg.
Det beror på till stor del på att byggnadsdisciplinerna separerades vid
skapandet av tidplanen. Dahlström efterfrågar en helhetsmodell där det ska
vara möjligt att ta fram en leveransplan och betalningsplan utifrån mängder
samt upprättad tidplan.
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BILAGA 3
Nils Outters, NCC
Nils Outters arbetar på NCC Teknik som projektledare för NCC Construction
AB med bland annat infrastrukturprojekt. NCC har använt sig av 4Dmodellering inom anläggningsprojekt men befinner sig i tidigt stadium där
tekniken har prövats i produktionen. 4D-modellering har främst används i
projekt där det har funnits tillräckligt goda underlag. Indata som behövs för en
4D-modell är en tidplan som är väl genomtänkt samt en detaljnivå som
stämmer överens med 3D-modellen. För att koppla ihop 3D-modellen och
tidplanen krävs ett verktyg som kan kommunicera med varandra. För att
möjliggöra detta så använder sig NCC av olika utföranden av programvaran
Navisworks. Programvaran har använts för kollisionskontroll och 4Dvisualisering.
4D-modellering ställer krav på tidsplaneringssystem där NCCs system Plancon
inte är kompatibelt med Navisworks. Vilket innebär att data måste exporteras
från Plancon till MS-projekt för att sedan importeras till Navisworks. Outters
hävdar att inte detta är något problem men ser ändå det extra steget som en
potentiell felkälla.
Inom anläggningsbranschen är den största vinsten i produktion användning av
maskinstyrning för exempelvis vägarbeten och markprojekt. Styrande
dokument finns som specificerar NCCs krav i ett projekt där maskinstyrning
används. Maskinstyrning har använts i 10 år och NCC har fokuserat på att
reducera antalet flaskhalsar mellan projekteringen och produktionen. Inom
området går det att spara pengar. NCC efterfrågar underlag av god kvalité
ifrån projektören i ett tidigt stadium så att det direkt kan integreras i
produktionsmaskinerna.
”Vi vill ha rätt underlag från projektörerna från början så att det blir enkelt
för oss att ladda upp i maskinerna”
NCC har börjat satsa ordentligt på ”Virtual Design and Construction” under
2008 och kommer att fortsätta satsningen under 2009. Skillnaden mellan
bostads- och anläggningsprojekt är att varje anläggningsprojekt är unikt. Det
går exempelvis inom bostadsbyggande att träna då projekten är liknande och
fler i antal. Vilket innebär att det går att etablera processer och träna på ett helt
annat sätt inom hussidan. Infrastrukturprojekt är unika, färre, mer varierade och
komplexa.
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NCC har inte kommit så långt i användning av 3D och 4D i
infrastrukturprojekt förutom i väg-, motorväg- och järnvägsprojekt. I de fallen
är det km efter km som liknar varandra och där finns möjligheten förbättra
processen. Där går det att putsa och trimma processen på grund av att arbetet
liknar varandra.
I projektet Norrströmstunnel använder NCC en 4D-modell. I projektet finns
inte en direkt koppling mot tidplanen istället är modellen uppbyggd mot en viss
byggnadsordning. Genom att använda en lagerstruktur där 3D-objekt kopplas
samman med en viss ordning så skapas en struktur över byggnadsordningen.
Det innebär att det är möjligt att se steg för steg hur själva byggnationen ska
utföras genom att tända och släcka lager. Det finns således inte någon direkt
referens till tidplanen vilket beror på att ett flertal ändringar görs i tidplanen
under projektets gång. Förändringar sker så snabbt att det inte är möjligt
tidsmässigt att använda en dynamisk modell kopplad mot tidplan. Oftast
behöver modellen redigeras och ett exempel på detta var när Banverket inte var
nöjd med NCC tillvägagångssätt att avveckla en del av perrongerna i
tunnelbanans blåa linje. Några dagar efter Banverkets yttrande så måste ett
nytt förslag presenteras som löser problemet i form av en ny geometrisk
utformning i 3D-modellen. I komplexa projekt så kommer 3D-modellen
redigeras beroende på ändringar i projektet. Ändringarna kan innefatta att
objekt redigeras, delas, flyttas, adderas och raderas då måste även tidplanen
ändras. Ändringarna medför därför att en hård koppling inte är nödvändig för
komplexa anläggningsarbeten. Vilket beror på att det är svårt att avgöra när i
tiden ett visst arbetsmoment ska utföras. 3D-modellen kan användas på
regelbundna möten där viktiga moment kan visualiseras igenom att tända och
släcka objekt i modellen. Arbetssättet innebär att förståelse skapas för den
aktivitet som ska utföras.
Inom väg och järnväg blir dimensionsuttrycket 4D svårare. Det är främst ett
linjärt problem där det finns en koppling mellan position och tid. Väg- och
järnvägsprojekt handlar mycket om att lösa logistiska problem där det definitivt
finns ett samband mellan din position, tiden och dina kostnader. 3D blir mindre
viktigt i vägprojekt än i ett husprojekt. 3D kan vara användbart när vägen ska
anpassas mot exempelvis broar som ofta förekommer i vägprojekt.
En viktig aspekt i vägproduktion i obruten mark är att ha en effektiv
masshantering. För att optimera massorna använder NCC programvaran
Dynaroad. Masshanteringsunderlaget används sedan i anbuds- och
produktionskalkylen. Metoder som används i Dynaroad har tidigare används av
NCC genom att erfarna kalkylatorer som har konstruerat egna verktyg och
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använt dessa vid massoptimering. De erfarna kalkylatorerna visade att
massoptimering var lönsamt. Gruppen kommer snart att pensioneras därför är
det också viktigt att välja ett nytt verktyg. Anledning att gå över till Dynaroad
är främst beroende på ökad användarvänlighet i jämförelse med det egna
verktyget vilket medför att programmet kan användas av betydligt fler i
organisationen. Fördelar med Dynaroad är också att det kan erbjuda kurser, ett
enkelt användargränssnitt och support. Arbetssättet innebär att massoptimering
kan användas på betydligt fler projekt.
4D-modellering är väldigt användbart för att arbetssättet illustrerar projektet.
Personer involverade i projektet kan således få en visuell förklaring vilket
möjliggör uppföljning av utfört arbete. Vid planering av arbetet är 4Dmodellering positivt. När en kalkyl görs är det värdefullt att visualisera
ordningen vilket möjliggör säkrare kalkyler vilket leder till bättre anbud.
Kostnaden är i fokus under hela projektet därför är det viktigt inköp görs i rätt
tidpunkt.
"4D är väldigt användbart för att det är väldigt illustrativt för att förklara till
alla medarbetare hur det ska gå till"
I produktionen kan 4D-modellering användas för att platschefen ska få en
bättre förståelse för hur projektet ska utföras vilket ger en bättre bild av de
kommande dagarna. Viktigt i en 4D-modellering är att detaljeringsgraden samt
flexibiliteten är hög. Det är lätt att projektera och att skapa tidplaner men det
är nästan aldrig så det kommer att utföras. Från projekteringen kan en ganska
bra bild skapas över vilka aktiviteter som ska utföras men det är dock svårt att
förutse när dessa inträffar i tiden. Vanligt förekommande aspekter som försenar
kan exempelvis vara bergarbeten, odokumenterade ledningar, fel på leveranser,
olyckor, klimat, sjukdomar och fel i projektering. Att förutse hur ett projekt
utförs är alltid svårt.
Anläggningsprojekt innebär att det aldrig existerar fullständigt beskrivande
underlag. Det finns alltid risk att stöta på berg eller en ledning som inte är
dokumenterad. Sådana oförutsägbarheter orsakar förseningar i produktionen.
Därför måste en 4D-modellering vara flexibel och dynamisk så att den är
anpassningsbar mot nya parametrar. När en 4D-modell skapas så uppnås aldrig
en film av verkligheten även om positiva aspekter har visualiserats.
En nyckelfaktor för att inte bli försenad i ett projekt är logistiskt hantering
exempelvis genom effektiv masshantering och leverans av material. I
produktionen kan det vara bra för platschefen att veta precis hur arbetet ska
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utföras vilket medför bättre planering och översikt av de kommande dagarna.
Det finns dock inte möjligheter att uppvisa samma detaljeringsgrad i en 4Dmodellering som på den verkliga arbetsplatsen. Platschefen har emellertid
ganska bra koll på byggarbetarna och en extrem detaljeringsgrad är inte
nödvändigt. Projekteringshandlingarna kan förmedla en ganska bra bild av
vilket arbete som ska utföras samt i vilken ordning. Svårigheten ligger i att
uppskatta hur stor tidsåtgången är för varje arbetsmoment .
"För väg och järnvägsprojekt handlar det mycket om hur du ska lösa logistiken
på plats"
I nuläget är det ovanligt med att ha hög detaljrikedom av markmodeller. NCC
vill att kvalitén på markmodellerna ska höjas betydligt. Bra underlag är viktigt
annars försvinner eventuella vinster med 4D-modellering. NCC vill att
underlaget ska bli bättre för att höja säkerheten vilket innebär mer resurser på
planering och mindre resurser ute i produktion.
Digitala modeller kräver mycket mer data på grund av svårigheten att integrera
mjuka parametrar i modellerna. Erfarenheter från tidigare projekt kan ses som
mjuka parametrar. Dessa parametrar är svåra att integrera med AIM/BIM .
Mycket av arbetet idag baseras på erfarenheter så det är lite av en paradox.
Största utmaningen är därför att arbeta med BIM och hitta arbetsmetoder så
erfarenheten blir kompatibel med 3D och 4D. Viktigt att tänka på är att 4D och
BIM inte kommer att ersätta erfarenhet utan fungera som ett effektivt
hjälpmedel. 4D och BIM kommer att underlätta för oerfarna ingenjörer men det
kommer alltid att behöva bli granskade av den äldre generationen. I början när
BIM, 3D och 4D används så kommer det att vara en konflikt mellan digital
information och erfarenhet.
”Den största utmaningen vi har idag med användning av BIM är att hitta
arbetsmetoder som gör att erfarenheten blir kompatibel med användning av 3D
och 4D”
Vid 4D-modellering så måste du veta de ingående aktiviteters tid, således
måste en person som vet tidsåtgången för varje aktivitet vara med i
arbetsprocessen. Tekniken för en 4D-modellering finns idag om du har en
detaljerad tidplan samt bra underlag. Om detta kombineras på rätt sätt finns
möjligheten att skapa en 4D-modellering av hög kvalité.
NCC använder sig av tekniska plattformar som innebär tekniska specifikationer
för vissa produkter såsom hus, kontor och bro. De tekniska plattformarna är
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tänkt att användas som en bas för produkter som är repetitiva. Vid användning
av erfarenhet så måste en struktur upprättas som standardiserar det faktorer
som du vill koppla mot en 3D- och 4D-modell. I den tekniska plattformen finns
det bästa erfarenheterna specificerad och det kan appliceras genom recept samt
krav som NCC kan integrera i ett datorsystem. Vilket medför att en uppföljning
kan göras av utformad design. För att möjliggöra detta måste ett mellansteg
användas där standardisering av erfarenheter utförs annars finns det ingen plats
för erfarenheten i den digitala världen. Att utveckla checklistor är ytterligare en
bra aspekt för att standardisera arbete. Byggbranschen lider av att inte ha
tillräckligt bra verktyg för att standardisera saker och ting men också att
använda erfarenhet på rätt sätt.
Byggbranschen har karaktäriserats av att prototyper byggts i en organisation
som har bestått av ett flertal personer som har kommunicerat dåligt på grund av
tidsbrist. Med hjälp av en informationsmodell finns möjligheten att lagra
information på en central plats och den digitala utvecklingen möjliggör större
utvecklingsmöjligheter. I BIM-projekt är det viktigt att arbete görs i riktiga
projekt för att tillvarata erfarenheter. Det är också viktigt att BIM är klart och
tydligt definierat inom hela företaget.
Användning av 4D-modellering för att skapa rörliga bilder är inte huvudsyftet,
det handlar mer om att titta på filmen och pausa för att få förståelse för hur de
olika sekvenserna hänger ihop. Att se filmen i sin helhet kan eventuellt vara
bra för kunden för att sälja in projektet. Det finns bra tekniska verktyg på
marknaden och det handlar för tillfället mycket om att mänskliga aspekter ska
fungera. För att använda 4D-modellering krävs en organisation och en process
att sammankoppla med de tekniska bitarna.
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BILAGA 4
Peter Knutsson, PEAB (tidigare NCC)
Peter Knutsson har arbetat för NCC som arbetsledare, platschef,
entreprenadchef och projektchef för övergripande infrastrukturprojekt. För
närvarande arbetar Knutsson som arbetschef på Stockholm Entreprenad AB
som ingår i Peabkoncernen.
Inom anläggningsbranschen är det viktigt att definiera 4D och detta görs
genom samverkan och kommunikation. Det är viktigt att påvisa samt
strukturera skillnader mellan 4D och föregående arbetssätt. För att en 4Dkoppling ska bli effektiv måste arbetet ske i samverkan mellan konsult och
byggherre, vilket till stor del beror på att den vanligaste entreprenadformen i
Sverige är generalentreprenad.
Entreprenadformen innebär ofta att
projekteringen görs av konsulten som via beställaren överlämnar
bygghandlingarna till entreprenören som startar produktionen. Konsulter har
goda kunskaper i vägprojektering dock är kunskapen om kapacitet för maskiner
och produktion begränsad, därför ska entreprenören och konsulten lära av
varandra.
En AIM som inkluderar en 4D-koppling bidrar inte med något positivt
mervärde om det inte kombineras med ett LoB. Det beror till stor del på att
positionen är viktig i ett anläggningsprojekt vilket representeras i ett LoB där
även själva tiden för aktiviteten kan studeras. Att skapa system som jämför
produktionens framfart med planerad framfart skulle vara intressant.
Uppföljning skulle i så fall kunna baseras på maskinguidningsdata tillsammans
med LoB. För att uppföljningen ska vara effektiv är det viktigt att utfört arbete
i anläggningsmodellen visas i realtid. LoB fungerar bra för linjära arbeten
men kan även användas för ickelinjära problem om dessa sektioneras upp.
Det vanligaste förekommande verktyget för tidplaner är Gantscheman som
kommer från inspiration från fast industri. Gantscheman är skapade för
arbetsmoment som sker i sekvens medan en byggarbetsplats kännetecknas av
ett flertal aktiviteter som sker parallellt och av det saknar fast läge.
Konsekvensen av användandet av Gantscheman är att uppföljningen blir
försvagad. Men så länge personer i byggbranschen inte förstår bristen med
Gantscheman utan bara konstaterar att det är dåliga på att planera så blir en
övergång till LoB svår. Personer som inte har motivation att arbeta med
Gantscheman har egentligen förstått bristen i arbetssättet. Tidplanering med
Gantscheman medför att det är svårt att göra uppföljning av utfört arbete.
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Motsvarigheten till Tyska och Franska Banverket har LoB som ett
standardkrav vid ett anbud för att visa genomförbarheten. Det medför att
analyser kan göras gentemot linjernas lutning och exempelvis finns
möjligheten att ifrågasätta hastigheten för en viss maskin. LoB använder en
variabel för läget som behövs för att få bättre förståelse för projektplanering
vilket kan vara en lösning som ger förbättrad tidplanering. NCC har infört LoB
på alla större infrastrukturprojekt och det fungerar som ett viktigt verktyg för
tidplanering i exempelvis motorvägsprojekt.
För att egenkontrollen ska bli bra inom byggbranschen är det betydelsefull att
ha spårbarhet. Att kunna spåra individ, aktivitet, vart och vilken tidpunkt den är
utförd är viktigt. Spårbarhet uppnås inte på grund av att produktionsprocessen
inte går att utföra linjärt, vilket beror på hinder för de enskilda aktiviteterna i
produktion. Hindren för de enskilda aktiviteterna kan bestå av exempelvis
andra aktiviteter och maskiner. På grund av den dåliga spårbarheten är det svårt
att härleda en viss person till läget och tiden. I övrig industri finns en bättre
kontroll på specifika arbetsmoment.
En av svårigheterna med anläggningsarbeten är att det inte finns någon effektiv
teknik för att visa vad som finns under jordytan. Detta medför att merparten av
produktionsarbetet är grundat på avancerade gissningar. En geoteknisk
undersökning som är baserad på ett antal borrhål är ett exempel på avancerade
gissningar. Mellan borrhålen finns ingen information och utförs hålen med 50meters mellanrum så innebär det att mycket av innehållet i det geotekniska
underlaget är av bristande kvalité. Om underlaget är av bristande kvalité kan
det innebära att olika parter skyller ifrån sig på varandra i ett senare skede. En
negativ aspekt med 3D-tekniken kan vara att snygga underlag ses som
sanningar.
"Det var ju så Vasco da Gama gjorde när han gjorde sjökort, han lodade, och
lodar man med 50 meters mellanrum här i stockholmsskärgård så missar man
väl rätt mycket”
På grund av oförutsägbarheter i byggbranschen är det viktigt med verktyg som
har full redundans. Redundans innebär att om en variabel ändras så ska alla
värden som påverkas ändras i beräkningsmodellen. Redundans är ett krav om
ett verktyg ska användas på ett effektivt sätt. Idag finns dessa verktyg inte i
byggbranschen. I byggprojekt finns ofta inte energin att göra ändringar i en
variabel då hela arbetet måste beräknas på nytt. Om en ändring görs i en
variabel exempelvis svällningsgrad för olika typer av berg kan det få stor
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påverkan för din masshantering i form av resurser och i slutändan för
produktionsekonomin.
En av fördelarna med använda en 3D-modell som är knuten mot en tidplan är
att det möjliggör en bättre översyn av hur masshanteringen fungerar. Bland
annat finns möjligheten att utifrån 3D-modellen visualisera vilket lager som
grävmaskinisten arbetar i samt om det är schaktnings- eller fyllningsarbeten
som utförs. 3D och 4D medför också att visualisering blir bättre för personer
involverade i projektet vilket kan vara ett underlag för beslutsfattande.
Maskinisterna kan också öka sin produktivitet samt uppskatta sitt arbete bättre
genom att en 4D-modell visas innan arbetet utförs. 4D-modellen kan
exempelvis visualisera position och tidpunkt för ett visst arbete.
4D-modellering kan vara viktigt för beställaren för att se om projektplanen är
rimlig. När beställaren i nuläget upphandlar ett projekt vägs pris och ett antal
mjuka och hårda parametrar. En parameter som ofta används är referens på en
platschef. Upphandlingen borde istället baseras på pris och bästa
genomförandeplanen som är trovärdig. Minst miljöpåverkan kan kanske också
vara en parameter som kan ingå i genomförandeplanen. En genomförandeplan
kan vara baserad på Dynaroad för att visa att planen är genomförbar.
”Ska du handla upp godis så tar du ju inte in referenser på VD för Toms och
Fazer du tittar ju på produkten”
Allmänheten kan få större förståelse för ett projekt genom att 4D-modellering
kan utnyttjas. I dagsläget är det svårt att säga när ett byggprojekt är klart och
osäkerheten är ofta ganska stor. Genom att använda en 4D-modell vid
kommunikation med allmänheten skulle sakligare förhandlingar kunna uppnås.
Detta skulle gynna projektet samt förmodligen generera färre överklaganden.
4D-modellering kan användas för att skapa bättre underlag till bokslut som
utförs varje år inom byggbranschen är det vanligt att projekttiden sträcker sig
över 2-3 år och då är det lämpligt av skatteskäl att använda sig av successiv
vinstavräkning.
En 3D-modell kan användas för att visa hur långt
byggnadsprocessen kommit och på sätt kan verkligt utfall visas kontra
utgifterna. På det viset kan en bedömning göras av hur mycket arbete som har
utförts i projektet. I nuläget är bedömningarna främst baserade på att man tror
att utfört och planerat arbete stämmer överens. Men i slutet av projekt har det
ofta visat sig vara felaktigt.
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"Nyttan med 3D och 4D som måste komma fram är egentligen att visualisera
olika saker så att folk kan börja ta bättre beslut"
Inom anläggningsbranschen kan 4D-modellering användas exempelvis när en
bro byggs för att hänsyn måste tas till sjötrafik eller järnväg. I ett sådant
projekt är det många saker som måste planeras ihop och där skulle vi kunna
använda 4D-modellering. Idag bygger vi också väldigt mycket tillfälliga
anläggningar för enorma belopp, hade man kunna påvisa med exempelvis en
4D-modell att ett specifikt alternativ hade minskat tidsåtgången så kanske det
hade varit möjligt att reducera antalet tillfälliga konstruktioner.
4D-modellering kan innebära möjligheter framförallt i stadsmiljö för att visa
hur produktionen ska utföras. Användning av 4D-modellering skulle kunna
korta ner produktionsmoment samt tydligare specificera hur arbete ska utföras i
stadsmiljö. Detta skulle kunna resultera i mindre störningar för kringboende
och tillstånden för att exempelvis bryta strömmen kan specificeras tydligare.
Vid vägbyggen är det spännande med massoptimering. Oftast försöker man
anpassa vägbyggnationen till noll i massabalans. En intressant aspekt är att det
finns möjligheter att optimera vilka massor som ska förflyttas till vilken
position. Om det utförs på rätt sätt ses resultatet i antal transport-km för varje
maskin. Baserat på data från maskinerna samt deras förflyttningar kan en
analys av miljöpåverkan göras.
Utifrån enkla försök som har genomförts med massoptimering har vi kunnat
reducera byggtiden med ungefär 30-40%. Som är ett resultat av bättre
planering vilket möjliggjorts genom bättre översikt av byggnationen. Vanliga
planeringsfrågor kan vara:




Var finns det trånga sektionerna
Var finns flaskhalsarna
Vilka hinder har vi i produktionsprocessen

Ett exempel på förbättrad massoptimering är när en motorväg skulle byggas så
planerades tidplanen efter att en bro skulle styra hela produktionsprocessen av
olika anledningar. När sedan Dynaroad användes resulterade det i att byggtiden
kunde förkortas avsevärt genom att flytta byggtiden för bron tre månader.
Resten av arbetet skulle då gå avsevärt fortare vilket innebar att det totala
arbetet skulle effektiviseras betydligt. Resultat av att bygga en dubbelt så dyr
bro skulle medföra en rejäl vinst för de totala produktionskostnaderna. I det här
fallet räcker inte sunt förnuft och erfarenhet för att kunna se sådana saker. På
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grund av att allting hänger ihop är det viktigt att först identifiera flaskhalsarna i
byggprojektet annars finns det risk för att din vinst försvinner då aktiviteterna
ofta utförs parallellt.
"Dynaroad är ju fortfarande ett hemsnickrat program men det har ju full
redundans vilket innebär att om jag ändrar en variabel så slår det igenom
direkt i hela programmet"
När massberäkningar görs är det vanligt att hänsyn inte tas till massoptimering
med avseende på sidotippar och sidotag. Exempelvis kan man tillämpa
masshanteringsoptimeringar med Dynaroad för att utgöra skäl för en mobil
krossanläggning. Denna teknik ger underlag för att påvisa att miljöpåverkan
blir mindre exempelvis genom lägre CO2 utsläpp. Då blir det lättare att
genomföra en sådan förändring i produktionen om den kan motiveras
Massoptimeringsverktyg kan reducera kalkyltiden med 70-80 % i
anbudsskeden dessutom finns ett strategiskt beslutsunderlag och det möjliggör
också en bättre riskanalys. Därtill är systemen flexibla för ändringar i indata
vilket möjliggör att utprövning av indata kan göras beroende på vilket
slutresultat som vill uppnås. Vid manuella uträkningar finns en tidplan och en
massoptimering som är svår att ändra på beroende på att det tar flera veckor att
få fram ett nytt resultat. Den processen är det ingen som orkar göra.
Det är också viktigt att optimera arbetsvägarna sett ur ett
massoptimeringsperspektiv. Vilket kan göras genom att analyser av
anläggningskostnader för arbetsvägarna jämförs med eventuella tidsförluster
för produktionsmaskiner. Där måste anläggningsbranschen ta fram bättre
underlag. Det kan vara lönsamt att bygga arbetsvägar med högre standard på
grund av att produktionens framfart blir snabbare vilket i efterhand kan styrkas
med exempelvis GPS-loggar.
I Sverige har totalentreprenader använts där det har varit att möjligt att ändra
väglinjen +- 1 meter. De finns dock ingen i Sverige som har lyckats utnyttja
detta. I det flesta projekt kan en sådan lösning inte användas då utformningen
är låst till det fastlagda vägområdet. Dessutom tillkommer brolägen som är
fasta. Men den kunskap som erhålls genom att importera alla värden i
Dynaroad skulle ändringar kunna göras. Detta är dock svårt då tidiga beslut har
tagits i generalentreprenörssanda.
Tvåvägskommunikation för grävmaskiner börjar användas mer och det innebär
att grävmaskinen exempelvis kan uppge vad den är positionerad. Genom att
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exportera data från grävmaskinen kan analyser göras av olika arbetsmönster.
Ett arbetsmönster kan vara när grävmaskinisten fyller sin skopa och detta
arbetsmoment karaktäriseras av att kolvarna har ett visst läge samt att
motorvärdet har ett specifikt värde. Utifrån att lära sig arbetsmönster för olika
grävmaskiner kan en rätt bra bild fås av vilken typ av arbete maskinen har
utfört.
En sådan typ av programvara efterfrågas av Knutsson, i dagsläget kan vi endast
se maskinens position. En automatisering inom byggproduktion skulle vara bra
för att skapa en effektiv produktionsprocess genom att uppdatera 3Dmodellerna kontinuerligt utifrån produktionsdata. Emellanåt importerades
modeller av god kvalité in i maskinerna vilket resulterade i att schakt- och
fyllningsarbeten gick betydligt mycket fortare till första stoppet. I det fallet
skulle det vara fördelaktigt med en prioritetsordning där mindre viktiga arbeten
skulle kunna utföras istället. Vid komplexa arbeten kan det bli svårare att
upprätta en sådan ordning.
Det börjar förekomma maskiner som mäter markegenskaper men ingen
leverantör som har ett helhetskoncept. Det finns en rad olika tekniker för att
mäta markegenskaper bland annat utifrån fototeknik mäta in och se skillnad
mellan handlingarna och verkligheten. Det finns även mätloggar på
grävmaskinerna som loggar fysiskt arbete. En tillämpning i framtiden skulle
vara att logga olika typer av arbeten för olika maskiner i olika miljöer och på så
sätt bygga upp en databas. På så vis skulle det vara möjligt att få fram
kapaciteten för exempelvis en 75-tons grävmaskin när den utför grävarbeten i
finmo jord i småland. Kapaciteterna för de olika situationerna skulle kunna
utnyttjas till kalkylrecept.
För att möjliggöra mer precisa 4D-modelleringar i stadsmiljö skulle det vara
önskvärt med bättre underlag främst gällande ledningsdragningar. Dåliga
ledningsdragningar kan bero på bristande kvalité på inmätningar samt kanske
ett byte av koordinatsystem. För att identifiera ledningars placering i en gata
skulle det vara lämpligt med någon form av radar. I jungfrulig terräng skulle
det vara bra veta mer om materialens egenskaper. Egenskaper för berg kan
exempelvis variera mycket.
3D och 4D kan användas som ett kollisionsverktyg framförallt i situationer i
stadsmiljö där ledningar korsar varandra. Antalet ledningsdragningar har ökat i
städer och medför en komplex situation. Det kan fungera väldigt bra i en
samordningsritning i en tvärsektion. Men på grund av olika krav på radier samt
höjder så är det praktiskt inte genomförbart i verkligheten och där skulle i
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första hand en 3D-modell kunna användas. Men det finns inga program för
markprojektering som genererar alla ledningsdragningar. Ett annat problem är
att ledningsdragningarna ofta inte är höjdsatta. Exempelvis kan det vara så att
en tele-ledning inte har något behov av en plushöjd utan det räcker med att
specificera dess värde till 60 cm under markytan och det går bra så länge det
inte kolliderar med något annat. Genom bättre samordning mellan olika
ledningsdiscipliner skulle effektiviteten av byggproduktionen öka vilket skulle
leda till minskade störningar för kringboende.

xxii

Bilagor

BILAGA 5
Håkan Norberg LTU och Plan B
Håkan Norberg arbetar som projektledare på Plan B Sweden AB och är
samtidigt doktorand på forskningsämnet Byggproduktion vid Luleå tekniska
universitet (LTU). Plan B leder för närvarande ett projekt där de tillsammans
med NCC ska skapa en kommunikationsmodell för produktionsarbetet i
LKAB:s järnmalmsgruva i Kiruna. Syftet med projektet var att skapa en
arbetsmetodik som möjliggjorde bättre kommunikation av den aktuella
produktionen, för att göra detta användes virtuellt byggande. Plan Bs uppgift är
hjälpa till att definiera en informationshanteringsprocess för projektdeltagarna,
där bl.a. 4D-visualisering ingår som en del av kommunikationsprocessen.
I tunnelproduktion kan det vara en fördel att använda 3D-modeller på grund av
att det kan vara svårt att få en uppfattning om hur långt arbetet har fortskridit i
denna typ av anläggning då produktionen sker under mark. Produktionen utförs
parallellt i ett flertal tunnlar, d.v.s. flera tunnelfronter drivs samtidigt. Därför
kan det vara en fördel att använda visualisering för uppföljning av alla olika
arbetsmoment.
I husprojekt kan det ibland räcka med att titta ut på
byggplatsen för att få en uppfattning om vad som behövs göras, vilket inte på
samma sätt går att göra i en gruva.
Projektet startade med att NCC gav en utförlig beskrivning av deras
verksamhet samt vilket behov som efterfrågades. Genom att analysera hur
arbetet utfördes en normal vecka skapades en bild över ingående
arbetsprocesser samt vilket underlag som fanns tillgängligt i nuvarande arbete.
För planering av kommande produktion hade NCC redan tillgång till en
samordningsmodell i 3D vilken uppdaterades och distribuerades av en
utomstående konsult. Bergobjekten i modellen var färgkodade för att visa: 1)
färdigställd tunnel; 2) färdigprojekterad tunnel (d.v.s. ok för produktionsstart);
och 3) pågående produktion. Den användes som ett övergripande
visualiseringsverktyg för personal involverade i produktionsplaneringen men
det fanns inga uppsatta regler eller rekommendationer för hur modellen skulle
användas. Därför fanns det potentiella vinster att göra i att studera
arbetsprocesserna för att förbättra kommunikationen i projektet. För
uppföljning av produktionen sattes 2D-utskrifter av tunnelsystemet upp på en
vägg i projektkontorets fikarum. På dessa användes överstryktningspennor av
två kulörer för att markera föregående veckas produktion. På grund av
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tunnelsystemets avancerade geometri blir en 2D-vy av projektet svår att tolka
och förstå.
Gavelläget för varje pågående tunneldrivning mäts in vilket används i
bedömningen om verklig produktionen ligger i fas med planerad produktion.
Även en laserskanning görs av den utsprängda tunneln vilket innebär att en 3Dmodell skapas som beskriver hela sektionen utefter en viss sträcka. Även denna
läggs in i samordningsmodellen. På så sätt är det möjligt att analysera hur
sprängningsarbetet har utförts och eventuellt identifiera arbete som måste göras
om. Men även här saknades rutiner för hur detta skulle utföras.
En 4D-modellering skapades tidigt i projektet där NCC:s produktionstidplan
kopplades till den befintliga samordningsmodellen. Detta gjordes för att visa på
möjligheterna med sådan teknik i denna typ av projekt. Resultatet av denna var
främst att det kunde konstateras att den befintliga modellen inte var tillräckligt
detaljerad för att planera och följa upp produktionen veckovis. Exempelvis
kunde tunnelobjekten i modellen vara flera hundra meter långa vilket
motsvarar flera månaders produktionsarbete.
Efter att ha studerat projektets arbetsprocesser skapades en
kommunikationsmodell,
även
den
baserad
på
den
befintliga
samordningsmodellen men anpassad för NCC:s behov, för både planering av
kommande produktion och uppföljning av utförd produktion. Efter en
anpassning av modellen kunde NCC planera och följa upp produktionen med
en noggrannhet på 5 meter. Modellen fungerar som ett centralt
kommunikationsverktyg vilket medför att rätt prioriteringar kan göras utifrån
position, tid och resurs
Det är inte bara själva tekniken som är viktigt utan det handlar mer om att
skapa en fungerande arbetsprocess för att kunna använda tekniken på ett
produktivt sätt. Det är alltså viktigt med rätt arbetsstruktur och arbetsmetoder
vid användning av virtuellt byggande.
I dagsläget är tunnelsegmenten i modellen solider utan någon information
gällande mängder. Därför går det för närvarande inte att göra
mängdberäkningar m.h.a. kommunikations-modellen. För att möjliggöra detta
måste krav ställas på projektören så att de utformar modellen med rätt
objektsinformation.
Positiva aspekter med kommunikationsmodellen är bl.a. en förbättrad
kommunikation med hjälp av enkel visualisering som visar planerat och utfört
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arbete samt bättre kvalitetssäkring genom en framtagen process för hur och när
scannad data ska läggas in i modellen. NCC har tidigare i projektet inte haft en
processmodell för att specificera hur tekniken ska användas och då kan viktiga
delar missas. NCC kan ha upphandlingsfördelar i jämförelse med andra
entreprenör genom att enkelt kunna visa hur de tänkt genomföra projektet
m.h.a. en 4D-visualisering. Genom att visa i modellen hur arbetet ska utföras är
det enkelt för beställaren att få en bild av hur NCC tänker driva projektet. Om
exempelvis LKAB skulle vilja påtala någonting under pågående produktion
kan kommunikationsmodellen användas för att förmedla denna information
lättare.
”Det måste absolut vara en stor konkurrensfördel att inte bara jobba med 4D
utan man har en plan för det också”- (Norberg utrycker att virtuellt byggande
är mer än teknik under intervjun)
Att använda teknik först utan att tänka på hur det ska användas är att börja i fel
ände. Det gäller att analysera arbetet och att hitta arbetsätt som möjliggör att
tekniken kan användas på ett effektivt sätt. Det är viktigt att ta ett steg i taget,
speciellt när det anställda har samma arbetsuppgifter som innan annars kan
arbetsbelastningen bli för hög.
”Jag tror många inte har förstått att det faktiskt är processen det är dit vi
måste nå för att tekniken existerar” (Norberg nämner under intervjun att det är
viktigt att ha en process)
Personal som jobbar inom entreprenader kan var mycket positiva till att
använda ny teknik i projekt men det är svårare att ändra på deras arbetsrutiner
för att skapa en effektiv arbetsprocess. Detta leder till att det blir svårare att
använda sig av ny teknik. Det gäller att övertyga personer som har lite
erfarenhet av virtuellt byggande att om det används på rätt sätt så uppkommer
även vinster inom andra områden. Strategin att övertyga varierar från person
och projekt.
Håkan har använt sig av två programvaror under den tid han arbetat med
virtuellt byggande, Autodesk Navisworks och Ceco Visual. Så här säger han
om dessa.
Styrkan med Navisworks är hanteringen av olika modeller och deras format.
Det är mycket enkelt att själv importera och uppdatera sina ingående modeller.
Sedan Autodesk blev ägare till programvaran har den snabbt spridit sig i
byggbranschen vilket gör att de flesta entreprenörer redan har en eller flera
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licenser och på så vis går inlärningskurvan mycket snabbt när de ska lära sig att
arbeta med fler funktioner i programmet.
Svagheten med Navisworks är främst 4D-visualiseringsverktyget Timeliner.
Det känns verkligen som att det är minst prioriterat av Autodesk
utvecklingsenhet. Kopplingen till entreprenörens tidplaneverktyg kräver en hel
del utveckling för att det ska gå att arbeta riktigt effektivt med verktyget. Detta
är också mycket svårt att påverka p.g.a. att Autodesk är ett stort företag och
förändringar i programvaran går långsamt.
Det är just detta som är fördelen med Ceco Visual. Det är ett litet svenskt
företag som måste lyssna på sina kunder för att överleva marknaden. Där går
det snabbt att få sina önskemål om förändringar uppfyllda. Cecos 4D-funktion
är redan idag väldigt bra men med tanke på att de kan utveckla nya funktioner
enligt kundens önskemål kan den snabbt bli ännu bättre.
Nackdelen med Ceco när Norberg använde det var att alla modeller måste
importeras av Ceco själva. Det innebär en onödig kostnad för kunden samt att
det fördröjer processen med uppdateringar av modellen då det krävs en extra
länk i kedjan.
Det skulle vara mycket intressant om Ceco skulle utveckla ett 4D-plugin till
Navisworks. På så sätt skulle programmens styrka kombineras och Ceco skulle
kunna utveckla en väldigt kraftfull 4D-funktion.
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BILAGA 6
Patrick Söderström, Atcon AB
Patrick Söderström arbetar för närvarande för Atcon AB och bistår
entreprenörer att använda ny produktionsteknik på ett effektivt sätt. Söderström
har även drivit ett eget konsultföretag samt skrivit akademiska rapporter för
Luleå Tekniska Universitet.
En fullskalig 4D-modellering som fungerar ger möjligheter för effektivisering
inte bara genom att produktionen visualiserats. Synergieffekterna av 4D som
processteknik innebär större vinster än den direkta visualiseringen. Alternativ
kan utformas utifrån visualisering där det tidigt är möjligt att identifiera
problem, fel och brister.
Vid användande av 4D-modellering och BIM är det viktigt att identifiera vad
som är en byggprocess samt identifiera information. Nästa steg är att skapa en
virtuell process för att analysera projektet. Den virtuella processen kan sedan
jämföras med en konventionell byggprocess. Förmodligen kommer den
virtuella processen och byggprocessen skilja sig åt vilket beror på att
informationskvalitén som finns i underlaget inte är tillräckligt hög. Underlaget
kan förfinas igenom att det bryts ner till mindre delar som analyseras för att
sedan förfinas. För att förbättra byggbranschen gäller det främst att fokusera på
de sakerna som är osäkra och svårplanerade inom ett anläggningsprojekt. En
aspekt som borde ingå från början i en entreprenad är att hitta processlösningar
som visar vad som ska ingå i projektet, exempelvis val av personal samt vilket
data som ska användas. För att utnyttja 4D-modellering och maskinstyrning
effektivt gäller det att analysera hur teknikerna påverkar arbetsprocessen.
När tidplanering görs med CPM förloras ofta parametrarna som de ingående
aktiviteterna är baserade på. För närvarande sker fokusering endast på start
och sluttid för aktiviteterna i tidplanen istället för att använda verktyg som ger
en uppfattning om aktiviteten utförs enligt planerad hastighet. Det i nuläget
använda arbetssättet innebär att parametrarna och funktionerna försvinner
vilket gör det svårt att lägga till ytterligare parametrar. Ett exempel på en
ytterligare parameter kan exempelvis vara distans. Om CPM var byggt kring
parametrar som bevaras skulle det inte vara några problem att lägga till fler
parametrar. Tidplaner görs idag inte bättre för att branschen har åsikten att
tidplanen ändå alltid kommer att ändras.
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Uppdelning av information är viktigt och när ett projekt påbörjas måste
informationen ha den finaste filtreringsgraden. I nuläget används grova
underlag för att sedan förfinas exempelvis terrängmodeller. Arbetssättet
innebär att värden förloras vilket medför att tidplaner som är baserade på
värdena också blir dåliga. En intressant frågeställning är hur det ska vara
möjligt att hitta minsta gemensamma nämnare från början i ett
anläggningsprojekt så att färre generaliseringar görs som inte är realistiska.
När tillräcklig kunskap uppnås för att hantera data finns möjligheten att veta
vad som behövs för att en 4D-modellering ska kunna komma närmare aktiv
design. Söderströms rapport (4D - modellering för aktiv design i
anläggningsprojekt) utgår ifrån en identifiering av vad som behövs för initiera
förhållandet mellan 4D-modellering och information. Det är viktigt att skapa
en generell plattform som inte är beroende av någon specifik programvara eller
mer information än nödvändigt. Plattformen ska kunna användas i dagens
byggprojekt för att göra visualiseringar som möjliggör förädlingar av
anläggningsprojektet. Strukturen på informationen ska vara nedbruten på ett
sådant sätt att det går att vidareförädla de generella antagandena som gjordes
vid projektstart.
4D-modelleringens syfte är att bygga upp en plattform så att det möjliggör
realtidspositionering. Steg 1 omfattar vilken information som krävs för att
bygga 4D-modelleringsplattformen. Steg 2 omfattar att lägga in informationen
som behövs för att realtids positionera och att analysera verkligt utfall och
planerat utfall. Nästa steg kan vara att utnyttja realtidsinformation om
exempelvis en grävmaskin utför schaktarbeten i sand. Då kan värdet från
sandgrävningen användas för att få en uppskattning om hur arbetet fortskrider i
jämförelse med planerat värde. Viktigt är att sandvärdet specificeras på rätt
sätt.
På grund av att anläggningsprojekt har ett stort utbredningsområde rent
geometriskt krävs bra uppföljningsmetoder. Det bör göras fler analyser på hur
mycket fortare hela produktionsprocessen går vid användningen av en specifik
maskin istället för att bara analysera en enskild maskins kostnad. För att utföra
en ekonomisk uppskattning av vilka kombinationer och val som är bäst för
projektet krävs data av hög kvalité. Förhållningssättet till data är det samma för
tunnlar, vägar, järnvägar och industritomter men med andra värden.
”En fullversion av BIM är ju en fullständig integrering av all information och
då måste man digitalisera allt”
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Tidlägesplanering har funnits länge exempelvis inom gruvindustrin i det fallen
har endast framdrift analyserats mot tid. Metadata har inte tillagts som kan vara
information såsom resurser som är kopplat till läget(en bild över en sådan
presentation kan ses i appendix x). Detta gör att de ingående processerna kan
analyseras och förbättras med avseende på att förbättra hela processen. Genom
att använda denna presentationsteknik kan information delvis ersätta det som
normalt finns i pärmar i ett byggprojekt. Det kan ses som ett första steg mot
BIM då olika information integreras.
När tidlägesplanering används för väg och järnväg är det viktigt att identifiera
hur området ska delas gentemot resurser. Om inte sektionsuppdelningen är
naturligt vilket den är för järnvägar och vägar måste en koppling hittas mellan
läget i förhållande till den process som ska göras. Det kan göras genom att dela
upp anläggningsprojektets yta till ett rutnät. Sen gäller det att definiera ett
förhållande mellan vilken ruta aktiviteten befinner sig i och hur det påverkar
andra aktiviteter som befinner sig i andra ytor. Då finns det möjligheter att
kolla på hur olika aktiviteter allokerar olika utrymmen under en specifik tid.
Där finns det en viss utnyttjandegrad där vissa aktiviteter inte kan utföras
parallellt beroende på för högt upptag av ytor i rutnätet. För att göra reala
uppföljningar av arbete som utförs i någon form av kritisk linje krävs att
hänsyn tas till läget.
”Det minsta man kan göra för att skapa en virtuell process är 4D”
I ett anläggningsprojekt förekommer ofta rörliga mängder till skillnad mot ett
husprojekt som är ganska väldefinierat. Då hus- och industriprojekt utgör
merparten av byggprojekt innebär det ofta att exempelvis kalkylprogram och
4D-modelleringsprogram anpassas till anläggningsprojekt. I väg-, järnväg- och
tunnelprojekt kanske det förekommer förändringar i massorna med en 1520%, för husprojekt kanske samma siffra är 1 % . Geometrierna för
vägbyggnationer kommer sedan att ändras beroende på vart du är i processen.
Den dynamiska variationen i geometrin är väldigt viktig då denna genererar
mängderna vilka är prisreglerande. Därför krävs en dynamisk mängdhantering i
ett anläggningsprojekt. Det måste hela tiden vara möjligt att vidareförädla data
på grund av osäkerhet i information kring anläggningsprojektet, därför går inte
det på samma sätt att använda 4D-modelleringsperspektiv som används i
husprojekt. Det perspektivet innebär förmodligen fler generaliseringar.
Det går att använda ett massoptimeringsprogram för att planera massor eller
beräkna massor, där Dynaroad har fokus på att optimera massförflyttningarna.
Ofta styrs ett anläggningsprojekt av fler faktorer än massdisposition,
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exempelvis tillgång på maskiner och resurser. Därför måste dessa parametrar
specificeras innan uträkning görs i Dynaroad. Dynaroad känns som ett tillägg
för att göra massoptimeringsberäkningar när alla andra parametrar är inlagda i
processplaneringen. Arbetssättet bör utgå ifrån att förbättra tidplaner för att få
fram en process och sedan arbeta med Dynaroad för att räkna ut hur själva
massdisponeringen ska utföras. Det skulle vara bra om tidlägesplanering görs i
ett program för att sedan importeras i Dynaroad för att få information om
mängder. Sedan utförs massoptimeringen där all data gällande vilka resurser
som finns tillgängliga bibehålls. Liknande program som Dynaroads har funnits
men den stora skillnaden är att mer analytiskt arbete har behövts göras gällande
sortering av vilket data som är viktigt.
”Man hoppar över ett viktigt steg i processbearbetningen om man hoppar in i
massoptimeringen innan man har rett ut hur input för själva planeringen av
processen”
Vid kalkyleringar utförs ofta beräkningar efter linjära förhållanden vilket är
baserade på något slags medelvärde. Istället borde en analys göras om vad som
händer med aktiviteter som tar längre tid och försöka förklara dessa. Om det
görs på rätt sätt finns möjligheten att få olika värden att utnyttja i olika
situationer exempelvis beroende på vilken årstid det specifika arbetet utförs.
Ytterligare exempel kan vara att vissa aktiviteter i Stockholm tar olika långt tid
beroende på vilken tidpunkt dessa utförs på grund av störningar från andra
transporter. I dagsläget bakas alla dessa faktorer in till något slags medelvärde
som stämmer någorlunda över en längre tid men medför en sämre uppföljning.
Den förenklingen medför att det är svårt att analysera och göra förbättringar i
produktionsprocessen. Ju större paket av information som är relativt säker
desto mindre avvikelse fås men om dessa bryts ner till mindre paket kommer
avvikelsen att öka beroende på det generella antagandet.
Det sägs ofta att det inte är möjligt att veta vad som finns i marken. Det finns
dock inte många scenarior att välja i mellan och det skulle kunna vara möjligt
att utveckla standardscenarior för detta och lägga in som standardscenario i
tidplanen. Om standardscenarios används som är länkat till resten av processen
behålls mervärdet och vidareförädlingen kan göras.
”Nämn 5 olika scenarior som har väsentlig skillnad på tidplanen, det är nästan
ingen som kommer upp till 5”
Ceco Visual är till för att användas för husmodeller vilket innebär att det är
svårt att panorera och zooma i vidsträckta objekt såsom vägar. Därför bör
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första steget vara att försöka anpassa programvaran mer mot
infrastrukturprojekt. Varje element är uppdelad i en meter, det innehåller 4
eller 5 olika lager beroende på vilken typ av arbete som ska utföras.
Tidsåtgången för varje element är sedan uträknat med ett
tidsplaneringsprogram utifrån specifik kapacitet för maskin gentemot geometri.
Den funktionen bör finnas i 4D-plattformen som i nuläget endast fungerar som
en Publisher som sammanställer information.
4D-modelleringen är i grunden mest intressant för beställaren som får ett
verktyg för att göra uppföljning av hela produktionsprocessen. Fördelen är att
det inte går att ljuga om tidplanen. Om inte delprocesserna hänger ihop kan
inte hela processen hänga ihop. Det innebär att om man inte kan göra en 4Dmodellering hänger inte delprocesserna tidplan och 3D-modellen ihop.
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BILAGA 7
Mats Strindevall, Skanska
Mats Strindevall har arbetat med anläggningsprojekt, främst vattenkraftprojekt,
från 1989 till 2006. Då det i princip inte förekommer några nybyggnationer av
vattenkraftsanläggningar i Sverige så har Strindevall arbetat främst i
utlandsuppdrag. Mellan 2000-2006 arbetade Strindevall som teknisk chef på
två olika vattenkraftprojekt och mellan 2006-2008 arbetade han med
utvecklingsfrågor med fokusering på utveckling av produktionsplanering och
tidplaner.
Skanska Sverige AB använder sig främst av ett standard tidplanprogram som
heter Power Project som har vissa brister när projekten är stora och innehåller
väldigt många aktiviteter. I större projekt kan det därför vara mer lämpligt att
använda sig av Primavera och i vissa fall kräver exempelvis Banverket att man
använder nämnd programvara. Fördelarna med Primavera är att den är
uppbyggd kring en databas vilket innebär att ändringsfunktioner blir bättre.
Detta medför också att det finns möjligheter att filtrera och styra vad som
visualiseras i tidplanen. Primavera har bättre stöd för att integrera en mängd
mindre tidplaner till en huvudtidplan.
Den största anledningen att tidplaner försenas beror förmodligen på förändrade
mängder. Oförutsedda händelser som exempelvis ogynnsamt väder, strejk och
haveri av viktig utrustning kan också påverka. För optimistiska kapaciteter i
ursprunglig tidplan samt att man haft felaktig sekvensordning vid själva
utförandet kan också leda till en försening. Av alla nämnda förseningsorsaker
är det bara ” felaktig sekvensordning vid själva utförandet” som är behjälpt av
4D-modellering.
Strindevall har applicerat 4D-modellering på ett projekt som har fungerat vilket
var på en byggnation av en större pumpstation av betong inklusive
installationer av rör och stålstruktur samt en detalj på armering av en pelare.
4D-modelleringen användes främst för att visa hur tekniken kan implementeras
och har alltså inte använts skarpt, så egentlig utvärdering har inte skett. När
tidplanen integrerades med modellen för att möjliggöra 4D- modellering så var
det inte helt självklart hur det skulle utföras. Detaljerad manual för hur
tidplaner importeras i Navisworks skulle vara en bra att ha.
4D-modellering är praktiskt när man ska visualisera ett flertal objekt för att
användarna ska få förståelse för tidplanen. 4D-modellering kan användas för
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beslutsfattare och arbetare. Ur ett beslutsfattarperspektiv så är 4D-modellering
ett effektivt stöd för att snabbt få uppfattning om hur en viss produktion ska
utföras. Ytterliggare positiva aspekter med 4D-modellering är att det är lättare
för byggarbetare att förstå produktionssekvenser. När utländsk arbetskraft
används är det betydligt lättare att kommunicera via bilder än igenom språk.
Med 4D-modellering hittas lättare tankefel exempelvis oriktig sekvens. Det blir
lättare att förmedla tidplanen både till projektledning och till produktionsfolket.
Strindevall tror personligen att användandet av 4D kan locka till större
engagemang av produktionsfolk vid planering och planeringsgenomgångar.
3D-modellen som ska användas i produktionen är oftast inte styckad efter
produktionsettaper vilket medför ytterliggare arbete när modellen först måste
anpassas. En entreprenör bör vara med under ritningsprocessen för att
möjliggöra att projekteringen blir anpassad efter produktionen. I en perfekt
värld kan entreprenör och projektör bygga upp 3D-modellen tillsammans så att
den görs anpassad till tidplanen. Strindevall tror dock att den typen av
samarbete blir svårt att uppnå. Ytterliggare en försvårande aspekt är att
planeringen ändras under projektets gång och kommer att förändras så att ny
styckning av modellen blir nödvändig. Det är bättre att satsa på verktyg och
metoder som förenklar styckning av 3D-modeller.
Fördelarna med 3D och 4D är att det möjliggör en helt annan överblick av
situationer exempelvis när du ska producera en snäcka i ett vattenkraftsprojekt.
Snäckan användningsområde är att med minsta möjliga energiförlust leda rätt
mängd vatten till rätt del av turbinen och snäckan har en komplex geometrisk
utformning. För att förstå hur produktionen skulle utföras så visualiserades
snäckan från 3 olika strategiska vinklar och produktionen gick mycket fortare
än liknande arbeten som har utförts med 2D-ritningar. Det är fördelaktigt om
det finns möjligheter att ta ut en komplicerad geometrisk utformning ifrån en
modell och rotera samt vända objektet för att få en uppfattning om hur specifikt
objekt ska produceras.
Steget mellan hus och anläggning känns inte oöverstigligt där kompetens för
4D-modellering för hus kan tillämpas på anläggningsprojekt. Förmodligen
kommer dock styckning av modellen att vara mer förekommande för
anläggningsprojekt än för husprojekt, vilket bör beaktas om program och
metoder som nu används för hus ska anpassas till anläggningsprojekt. Ett
anläggningsprojekt är i regel utsatt för fler förändringar än ett husprojekt
beroende på att husprojekt är baserad på mer standardiserade utformningar och
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arbetssätt. I Finland finns tendensen att man har kommit längre inom 4Dmodellering.
Det är viktigt att entreprenören bidrar med sin kunskap i projekteringsskedet. I
en totalentreprenad så är fördelen att kommunikationen kan ske på ett
smidigare sätt då projektör och entreprenör är från samma organisation. Det är
svårare för en entreprenör att delta på samma sätt om en beställarstyrd konsult
utformar handlingarna.
Det viktiga att utveckla är ett effektivt styckningsverktyg så att 3D-modellen
kan anpassas till produktionsetapper för att sedan användas i en
byggnadssimulering. Produktionen skulle även ha nytta av en sån här funktion
då gjutetapper kan ändras under produktionens gång utifrån exempelvis
personliga preferenser från arbetsledare och platschef. I det bästa av världar så
skulle det vara möjligt för entreprenören att stycka modellen medan
projektören gör utformningen för att produktionsanpassa så mycket så möjligt.
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BILAGA 8
Anders Berglind, Sweco Structures
Anders Berglind är CAD-samordnare och leder CAD-projektering för
grundläggningsuppdraget hos Sweco vid projekteringen av Swedbank arena. I
projektet arbetar ett flertal konsultföretag och deras discipliner exempelvis
arkitekter, VA, VVS, EL samt Prefab. Samordningen mellan de olika
disciplinerna fungerar bra då samtliga konsulter projekterar i 3D. A och K
använder samma programvara vilket är en fördel . I projektet är det tänkt att
alla olika discipliner arbetar mot en gemensam PDM-server som fungerar som
en databas där alltid de senaste gällande modellerna ligger. Vilket innebär att
det alltid arbetar med nyaste modeller, ritningar samt andra handlingar. Det
viktigaste med att vara CAD-samordnare är att säkerställa att man har RÄTT
underlag med tillhörande CAD-modeller samt att upprätthålla en kontinuerlig
kommunikation med alla olika aktörer i projektet.
3D-projektering tar INTE längre tid i jämförelse med 2D-projektering. Flera
projekt har idag inte varit genomförbara utan 3D-projektering. En av fördelarna
med 3D-projektering är att sektioner stämmer överens med plan. Viktigt för ett
projekt är att ha en väl genomtänkt nollhandling. Det innebär att beställaren
och arkitekten har kommit överens om utformningen. Exempelvis är
rumsindelningen definierad och om det görs ändringar i nollhandlingen så ska
detta ses som ändrings- och tilläggskostnader. Anledningen till att en väl
genomtänkt nollhandling är viktigt beror på att det tar tid att anpassa alla
övriga modeller i entreprenaden i ett senare skede.
Beställaren vill att arbetet med att planera och bygga hus ska gå så snabbt som
möjligt. Det innebär att projekteringen ska utföras så snabbt som möjligt vilket
innebär en kostnadsjakt där risk finns för högre kostnader som är relaterade till
fel i bygghandlingarna.
”man har så fruktansvärt bråttom nuförtiden, man har ett år på sig sen ska
man i princip vara inflyttningsklar”
Informationsprocessen samt samarbetet mellan de olika disciplinerna har blivit
bättre på senare år. I nuläget kan exempelvis disciplinen ventilation översända
erforderliga hål till konstruktörens modellfil . Konstruktören kan sedan läsa in
föreslagna hål i sin modell. På grund av det stora antalet hål som ofta
förekommer är det bättre om konstruktören får göra hålen istället för
ventilationsprojektören även om det skulle kunna vara möjligt. Det fungerar för
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övrigt med blandat resultat för andra discipliner främst beroende på vilken
programvara som används.
Svårigheter med BIM och 3D-projektering är att kommunikationen mellan
programvarorna i nuläget inte är 100-procentigt kompatibla. För tillfället är
BIM inte ett beställarkrav. SWECO STRUCTURES i Sundsvall som har
använt sig av 3D-projektering i 10 år och de har aldrig funderat på att inte göra
det.
Det finns förmodligen ingen annan väg att gå, ritar man i 3D så vet du att
allting stämmer överens på ett bättre sätt. Pionjärer har möjliggjort och drivit
utveckling av BIM inom Sweco. Utvecklingen har drivits av enskilda personer
som har varit tvungna eller haft viljan att genomföra projekt med BIM. Till en
början fanns inga centrala beslut för användning av BIM. I dagsläget finns det
dock beslut för hur BIM och 3D-projektering ska användas inom Sweco. I
vissa projekt har BIM och 3D fungerat bra men det finns även enstaka projekt
för några år sedan som inte fungerade tillfredställande och tvingades till en
tillbakagång till 2D.
3D-projektering och BIM kräver högre disciplin på grund av den ökade
informationen som man kan applicera på objekten i modellerna. Ur modellerna
exporterar man mängdlistor, snitt, koordinatlistor etc. Helst ska en programvara
användas som hjälper dig att strukturera projektet på rätt sätt och utforskaren
räcker inte långt i jämförelse med special anpassad programvara. Ett arbetssätt
där filerna struktureras automatiskt är att föredra och möjliggörs genom att
definiera mappstrukturen i programvaran. All samordning med BIM tar långt
tid och upptar fler projektörer samt fler möten.
Det är fortfarande 2D-handlingar som entreprenören bygger utifrån med stöd
av 3D-illustrationer. I framtiden kommer nog även 3D-handlingar användas i
byggnadsproduktion även om det är praktiskt svårt att gå runt med en
datorskärm på byggarbetsplatsen. 3D-pdf har varit till nytta för att byggarna
ska få en överblick av byggnationen. Vilket innebär att med det är möjligt att
gå in och snurra samt se detaljer av 3D-modellen på ett enkelt sätt med en
vanlig dator. Möjligheter finns också att lägga till fördefinierade snitt och vyer
samt att lagerstrukturen finns kvar.
För att få till en framgångsrik BIM-process är det viktigt att man specialiserar
sig mot olika användningsområden för det är svårt för en person att kunna
allting. Alla medarbetare behöver dock en grundkompetens som man sedan kan
specialisera mot andra användningsområden.
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Sweco Structures har studerat logistikkopplingar en hel del eftersom att det är
en viktig del vid byggnation av exempelvis hus. Man ska utifrån mängdning
kunna göra en koppling till logistik som sedan kopplas till en tidplan. 4Dmodellering är svårt som det ser ut i nuläget vilket beror på att projekteringen
fortgår när produktionen startar och därför finns det inte tid för ett extra
moment. För om inte designen är klar så är det svårt att göra en
produktionssimulering.
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BILAGA 9
Bengt Hellsten, Sweco
Bengt Hellsten har bland annat arbetat med Södra länken och Citybanan samt
har erfarenhet av broprojekt där han främst har arbetat som konstruktör.
Hellsten har även utfört ett antal uppdrag för Stockholm Vatten AB.
Hellstens arbetsuppgifter har bland annat varit som projektledare, konstruktör
och ansvarig konstruktör. Vid de riktigt stora projekten så finns det risk att
projektledaren kommer ifrån tekniken och istället endast fokuserar på att
organisera projektet. Det är nyttigt att arbeta både med tekniken som
konstruktör och att även kundkontakten finns. När de både aspekterna finns
med i arbetsprocessen så erhålls möjligheter att utvecklas brett genom att
behov och krav tillvaratas från beställaren.
Möjligheten att påverka beställaren att välja annorlunda lösningar ska också
finnas om konstruktören eller projektören tycker att detta är lämpligt.
Projekteringsprocessen är en dynamisk process där saker och ting förändras
utifrån beställarens åsikter. Projektet kan ändras när detaljrikedomen förändras
och nya lösningar blir lämpliga under projektets gång. Beställaren
sammankallar ibland inte in alla discipliner från början vid samordningsmöten
vilket orsakar problem i samordningen och Hellsten tycker därför att
samordningen ska förbättras i tidiga skeenden.
Projektledarens främsta uppgift är säkerställa att det som står i kontraktet
uppfylls mot beställaren. Det kan även vara att nya önskemål blir uppfyllda
och där är det viktigt att klargöra vad som är ändrings- och tilläggsarbeten med
beställaren. Koordineringar av projektörer och konstruktörer är en viktig
uppgift så att det utför det arbetet som beställaren har betatalat för. Sen kan det
även uppstå en gråzon där beställaren och projektledaren har avvikande åsikter
om vad som ingår i uppdraget eller om det ska ses som ett ändrings- och
tilläggsarbete. För att hantera den typen av problem är det viktigt att
beställaren och konsulten har en dialog med varandra och där tidpunkten för
kommunikation är viktig.
Ibland måste en genomgång göras av vad beställaren har beställt. Detta görs
genom att sammanfoga beställarens specifikationer genom att spalta samman
arbete som ska utföras. Vilket överlämnas till beställaren där det ofta kan lösas
utan någon juridisk tvist. Större block av arbete exempelvis 2-3 veckors arbete
måste alltid utföras efter klartecken ifrån beställaren.
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Kommunikation i ett projekt är A och O. I exempelvis Citybanan där flera
deluppdragsledare är involverade, har alla sin bit, och där finns ett flertal
teknikansvariga. Det innebär att det är svårare att samordna alla involverade i
projektet så att inte någon i projektet startar innan projektledningen har gett sitt
klartecken. Citybanan är ett så pass stort projekt att det kräver betydande
samordning. Det är viktigt med kommunikation och transparens i ett projekt
för att resultat av projekteringsprocessen ska bli bra.
Entreprenadformen är också en viktig aspekt i ett stort byggprojekt. Fördelen
med generalentreprenad i jämförelse med exempelvis samverkansentreprenad
är att konsulten kan välja utformning, komponenter och funktioner av god
kvalité. Fördelen med samverkansentreprenad är att återkoppling till hur
produktionen kan effektiviseras.
Nackdelar med samverkansentreprenader kan vara att tiden är mer kritiskt för
projektören som i regel snabbare måste ta fram handlingarna.
Fördelar med att använda 4D-modellering är att förbättrad förståelse hos
beställare kan uppnås samt även för den egna produktionsverksamheten.
Speciellt i fall då entreprenören har ändrat produktionssätt. Vid ändrat
produktionssätt kan det också vara intressant att se hur leverans och hur
kringliggande aktiviteter ska lösas. Om entreprenören ändrar produktionssätt
kan det innebära att hela handlingens tidplaner måste anpassas väldigt snabbt.
Detta hände i Citybanan där entreprenören var tvungen att anpassa sig efter en
ny schaktmetod vilket innebar att samtliga tidplaner fick ändras i projektet.
I ett hamnprojekt valde en entreprenören en helt annan produktionsmetod och
där skulle 4D-modellering varit bra. Anledningen till detta är att visa för
beställaren att metoden är genomförbar och få acceptans för den nya metoden.
Vilket även skulle gynna den egna produktionen, 4D-modellering kan vara
fördelaktig för att skapa någon form av logistikplanering, att kunna se var de
olika materialflödena rör sig i rum och tid. Detta är speciellt användbart i
trånga områden. 4D skulle även kunna användas för att få en bättre förståelse
för hur exempelvis en kran utnyttjas på bästa sätt.
Uppföljningsmodeller så att möjligheten ges att se hur byggnationen
framskrider i tiden är en fördel med 4D-modellering. Man kanske inte skulle
behöva åka ut till bygget för att se hur långt produktionen har kommit utan att
det kan visualiseras med hjälp av en 3D- och 4D-modeller. 3D- och 4Dmodellering kan vara lämpligt att använda som kollisionskontroll för att det
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ibland kan vara så att exempelvis en ledningsdragning går igenom en balk som
inte har hållfasthet för att klara av det.
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BILAGA 10
Björn Kvist, Sweco
Björn Kvist har arbetat som projekteringsledare eller uppdragsledare för ett
antal stora projekt sedan mitten på 80-talet . Under början på 90-talet arbetade
Björn som projekteringsledare med kraftverket Uri i norra Indien. Projektet var
ett av det första anläggningsprojekten som ritades i CAD och Björns
arbetsuppgifter innehöll bland annat att samordna de olika disciplinerna. En
nackdel med CAD är att det är svårare att överblicka projekteringen, istället ses
resultatet först när handlingen är klar. Därför är det viktigt med frekventa
utskrifter så att en genomgång kan göras för att se hur långt projektet har
kommit. När handlingarna gjordes för hand så kunde projektledaren på ett helt
annat sätt gå runt och titta hur långt de olika personerna hade kommit.
Efter Uri arbetade Björn som biträdande uppdragsledare med projekteringen av
Öresundsbron och därefter med Citytunneln i Malmö vilka innehöll liknande
arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna var att samordna modellen samt att styra
arbetet i rätt riktning. En viktig aspekt är att få alla olika discipliner att arbeta
under samma förutsättningar. Det svåra är att alla discipliner är beroende av
varandra och att en enskild disciplin helst vill invänta färdiga ritningar från
övriga discipliner. Vilket medför att den enskilda disciplinen kan göra en bättre
projektering då designen för det andra disciplinerna är fastlagda. I det fallet är
det ingen disciplin som vill påbörja arbetet och för att få till en arbetsprocess så
måste de olika disciplinerna göra antaganden om hur andra discipliner kommer
att projektera. Det är lite av en iterationsprocess som fortgår under hela
projekteringsprocessen. Arbetssättet är svårt att undkomma i tidiga skeden då
nya förutsättningar kommer under processens gång.
Handlingar som görs av Sweco kan bli bättre. En aspekt som försvårar är att
Sweco använder sig av flera olika CAD-programvaror. Trots grundläggande
kompabilitet så försvinner ibland inställningar vid konvertering mellan olika
programvaror. Ett exempel kan vara när Sweco leverera handlingar till
Vägverket eller Banverket så kan ett lager vara dolt på grund av ett
konverteringsfel vilket tar tid att åtgärda.
Det är viktigt med stenhård disciplin på lagerstruktur och att upprätta
anvisningar som alla inom projekten följer. Vid projektering i 3D så kommer
det förmodligen att krävas ytterliggare styrning av lagerstruktur. Det fungerar
dåligt om var och en sitter med sitt egna system, ett konsekvent system måste
användas i alla projekt. Detta kan möjliggöras genom att manualer skapas som
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är väldigt strikta och att du sedan följer dessa. CAD-manualerna fungerar i
nuläget inte som det ska. Det kan ibland vara problem med samordningen, i
vissa fall tänds ett lager som inte är aktuellt, det gäller att på ett effektivt sätt
dölja inaktuell information. Emellanåt kan det även vara svårt att olika
discipliner har olika perspektiv om vad som är viktigt att visa på en ritning.
3D-projektering är väldigt bra då det finns möjligheter att undvika vissa
felkällor. En viktig aspekt är att inte skapa för stora 3D-modeller för att det
begränsar antalet personer som kan arbeta samtidigt i modellen och en
styckning av modellen är därför fördelaktigt. Vid styckning av en modell är
det viktigt att kontrollera så att allting stämmer i skarvarna. Att rita allting i 3D
skulle för tillfället kosta alltför mycket och men i komplicerade fall så måste en
projektering utföras i 3D. Vanligt förekommande problem är brist på
samordning i ett projekt. En viss disciplin utför sin projektering utan att ta
hänsyn till andra discipliner det fungerar ibland men är det trångt så krockar
det.
Björn har ingen erfarenhet av 4D-modellering men anser tekniken skulle kunna
vara lämpligt i produktionsskeden. Det kan vara nyttigt för entreprenören att
visa hur mycket av någonting som har byggts. Negativa aspekter är att ju mer
någonting kompliceras desto fler felkällor finns.
Exempelvis finns
möjligheten att göra extremt detaljerade tidplaner men det är väldigt svårt att
bygga efter.
"Desto mer komplicerat du gör det desto svårare blir det ju och desto fler
felkällor får du”
Konsulter gör normalt inte lika avancerade tidplaner som entreprenören vilket
beror på att beställaren använder tidplanen som underlag för upphandling.
Entreprenören använder sedan underlag skapat av konsulten för att göra denna
mer detaljerade. Att upprätta tidplaner utgår mycket ifrån någon form av
logikschema kombinerat med tidigare erfarenheter. Entreprenören kan föreslå
förändringar i kontrakterad tidplan om en annan lösning hittas. Dock måste
entreprenören visa att lösningen är genomförbar. Tidplanerna som upprättas i
ett tidigt skede kan hållas men förseningar är vanliga beroende på yttre faktorer
eller på en för optimistisk tidplan från början. .
Vid byggnationen av en damm så kan man tänka sig att det skulle vara lämpligt
att visa anläggningen utifrån olika snitt och perspektiv för olika
produktionsskeenden. 4D-modellering är förmodligen lämplig vid
komplicerade situationer. Normalt sätt så ritas uppbyggnad av dammen så att
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ritningar finns för olika skeenden som visar det viktigaste stegen i hur
byggnationen går till. Här skulle det säker vara möjligt att använda sig av en
4D-modellering. Situationer som kräver olika typer av trafikomläggningar
skulle också vara lämpligt att visa olika byggnationsskeden. Vid
vattenkraftsprojekt är det samma sak att det kan vara viktigt att visa olika
utbyggnadsskeden och hantering med omledning av vatten.
Det som kan förbättras är att handlingarna ska bli bättre och innehålla färre fel.
Fel orsakade av bristande samordning bör minskas för det är vid fel som
kostnaderna börjar stiga. Fel kan minskas genom att ge tid att ta fram
handlingarna samt att det ges goda resurser och tid till granskning internt och
externt. På grund av projektens storlek så tar det långt tid innan en person är
insatt i projektet vilket behövs för att göra en bra granskning. Därför är det
viktigare att ge ett fåtal personer mer tid för granskning än att ge ett flertal
personer lite tid. För att hitta de svåraste felen krävs en helhetsförståelse. I
stora komplexa projekt kan det innebära flera månaders granskning. För att
hinna med granskning är det viktigt att projektören och konstruktören håller sin
tidplan. Finns det fel i handlingarna så innebär det en högre kostnad vilket
beror på att man inte frågar efter rätt sak när man beställer. Ibland händer det
att man beställer varor som inte kan användas, vilket hände i
Öresundsbroprojektet, bultar beställdes som inte kunde användas. När fel hittas
sent t.ex i produktionen, så kostar det många gånger mer än tidigt i
projektering.
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BILAGA 11
Bele Larsson, Veidekke
Bele Larsson arbetar främst med ekonomi och tidplaner på Veidekke i Sverige.
När intervjun genomfördes så pågick arbetet med väg 73 som består av 6,5 km
motorväg. Tidigare uppdrag som Larsson har varit inblandad i är exempelvis
E4 förbifart Uppsala. Intervjun gjordes främst för att få en uppfattning om hur
arbetet med tidplaner för anläggningsprojekt fungerar i nuläget.
Microsoft Projekt används för att skapa tidplanen där de olika aktiviteterna
läggs in efter start och sluttid. Tidplanen som har upprättats för produktionen
har utgått ifrån en enklare tidplan som har gjorts i samband med upprättandet
av kalkylunderlag i anbudsskedet. En tidplan baseras främst på att anpassa
kapacitet för maskinerna i produktionen mot den aktiviteten som ska utföras
samt att tidsbestämma aktiviteten till rätt läge. Aktivitetens längd beror främst
på resursval och kapacitet som man har samt vilken arbete som ska utföras. Det
är normalt svårare att tidsbestämma aktiviteter i anläggningsprojekt än
exempelvis
inom
husbyggnad.
Orsaken
är
främst
svårare
grundläggningsarbeten där markförhållanden är av avgörande betydelse.
Klimat och väder kan också påverka produktionshastigheten för en
vägbyggnation. Exempelvis kan förseningar uppstå på grund av
tjälförhållanden eller perioder med mycket nederbörd.
Om en aktivitet blir försenad så görs en analys av problemet med utgångspunkt
på hur specifik aktivitet påverkar resterande tid samt hur det påverkar projektet.
Om förseningen inte har någon större påverkan på projektet så kanske det inte
har något betydelse för tidplanen att aktiviteten tar längre tid. Kostnaden för
den ingående aktiviteten blir ofta högre än om det utförts i planerad fart.
Vid upprättande av tidplaner strävar man efter att undvika eller att göra så små
glapp som möjligt. Med för små glapp så ökar risken att anläggningsprojektet
inte kan följa tidplanen. Vid ett anläggningsprojekt så strävar man efter en
jämn resursfördelning för att ha en så jämn produktionstakt som möjligt vilket
har stor inverkan på tidplanen. Om man i planeringsskedet resurssätter
tidplanen så erhålls stöd för hur resurser används och underlaget kan användas
för att utjämna resurser efter aktivitet. I ett anläggningsprojekt har en kalkyl
gjorts vilket visar kostnader för olika delar i projekt. Utifrån kalkylen gäller det
att hålla kostnaderna genom att disponera resurser, kapacitet gentemot det
arbete som ska utföras. MAP som är ett kalkylverktyg har använts som stöd
för att omvandla anbudskalkylen till produktionskalkylen. Anbudskalkylen
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användes som underlag i anbudsprocessen gentemot beställaren för att lägga ett
pris på själva entreprenaden. Anbudskalkylen visar att produktionen kan
utföras.
En genomgång av tidplanen görs en gång i veckan och uppdateras därefter.
Fördelarna med arbetssättet är produktionsprocessen följs upp för att
kontrollera att tidplanen inte blir försenad. Om tidplanen blir försenad så
kanske en insats behöver göras genom att främst tillsätta extra resurser.
Tidplanen för väg 73 var uppdelade efter vissa typer av aktiviteter exempelvis
var markarbeten placerad längst upp och bro längst ner.
Vissa
anläggningsprojekt kan bestå av ett flertal detaljerade tidplaner och då är det
fördelaktigt att ha en huvudtidplan vilket främst används i större projekt. För
att se hur långt en aktivitet är utförd i tidplanen läggs en procentsats in i
diagrammen som visar respektive aktivitet i Gantschema. Arbetsledarna går
igenom hur långt respektive aktivitet har tagit och anger ett procentvärde.
Tidplanen kompletteras med genomgång av ritningar för att se vad återstående
aktiviteter är orienterad i planen. Tidplanering fungerar ofta så att det finns en
huvudtidplan där man länkar in varje detaljplan och där varje arbetsledare
arbetar med sin egen tidplan. Svåraste med att upprätta en tidplan är hitta rätt
struktur samt detaljnivå. Den viktigaste aspekten vid upprättande av en tidplan
är att hantera logistiken rätt. Exempelvis att massorna ska flyttas till rätt
position men också faktorer som att bygga arbetsvägar. I nuvarande projekt
användes maskinstyrning vilket möjliggör enklare uppföljningar av utfört
arbete.
3D-modeller har inneburit att vid produktionsmöten kan svåra situationer
visualiseras och diskuteras. Det kan exempelvis vara problem relaterade till
slänter och avvattningsproblem. Ett problem i branschen är att konsulterna ofta
inte har kunskapen om produktion och därför är handlingarna främst teoretiskt
uppbyggda. Slarv med lagerhantering där objekt samt linjer inte är placerade i
rätt lager är vanligt förekommande. Föreslagen åtgärd för att förbättra
lagerhanteringen är att beställaren ställer strängare krav på projektören.
Arbetsprocessen ska inte innebära att entreprenören är tvungen att till stor del
korrigera handlingarna till de praktiska förutsättningarna.
Dynaroad är ett effektivt verktyg speciellt när det är stora kostnader i
massförflyttningar. Larsson hade även gjort ett Excel baserat
stapeldiagramsschema som utförligt visade var schakt och fyll skulle utföras på
den aktuella entreprenaden. I stapeldiagrammet fanns också vilken typ
fyllnadsmassor som fanns tillgängliga på de olika sektionerna av vägen.
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4D-modellering kan användas som ett verktyg för bättre kommunikation i ett
projekt. Om produktionen visas så kan alla ingående aktörer veta var någonting
ska göras samt att de olika momenten kan visualiseras före produktionsdagen.
Vilket skulle leda till en effektivare produktion med mindre fel. 4Dmodellering skulle också kunna användas som ett verktyg för att se olika typer
av konflikter som är beroende av tiden. Larsson var också positiv när
författaren menad på att man kunde sammankoppla massoptimeringen med en
4D-modell för att visualisera massförflyttningar.
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BILAGA 12
Odd Tullberg, WSP
Odd Tullberg är chef för en visualiseringsgrupp inom WSP. I gruppen arbetar
12 personer med visualisering av infrastruktur och andra byggnadsprojekt. Ett
intressant projekt som visualiseringsgruppen är inblandad i är upprättandet av
en VR-modell för hela Öresundsområdet som drivs som ett forskningsprojekt.
Tullberg har även varit med om att bygga upp en visualiseringsmodell för
Förbifart Stockholm där alla tidigare skeden(ex även skisser) finns lagrade.
Vilket har varit ett bra stöd vid samgranskning.
Normalt sätt baseras en VR-modell på ett flygfoto som ligger i botten. Vid
stora infrastrukturprojekt så visas inte högsta upplösningen på allting.
Terrängen, flygfotot, träden, husen görs i ordning så att den finns i ett flertal
olika upplösningar. När man befinner sig i ett område så anpassas närliggande
information till högsta upplösningen medan information som ligger längre bort
får låg upplösning. Teknikutveckling inom grafikkort för främst datorspel har
inneburit ett lyft för stora VR-modeller. OpenSceneGraph som används av
WSP nyttjar grafikkortet mindre än datorspel men har istället en långsiktigare
strategi för att anpassa sin produkt för VR.
4D och BIM idealiserar bilden av hur en produktion utförs vilket kan vara en
svårighet. Om man tror att man i lugn och ro kan skapa heltäckande modeller
som förklarar allt så idealiseras bilden av produktionsprocessen. Det flesta tror
att införandet av 3D-projektering innebär att allting blir mycket lättare i
framtiden och att projekten ska starta direkt med 3D-modellering. Trots det så
startar det flesta projekt idag på smörgåspapper. 4D och BIM är definitivt
lämpligt att använda sig av för husindustrier och bilindustrier men inom
infrastrukturprojekt är det annorlunda. En 4D- och BIM-process kommer att ta
mer tid och det baserar Tullberg på CAD-projektörers nuvarande snabbhet och
effektivitet. Det beror till stor del på att projektörer och konstruktörer har ett
flertal andra arbetsuppgifter. CAD-verktygen är komplexa med exempelvis
oerhört mycket menyer samt trix och fix för att skapa en 3D-modell. CAD
används idag för tidigt, istället kan man göra enkla skisser som snabbt
visualiseras. Det beror på att ett projekt karaktäriseras av väldigt mycket
ändringar. Det är viktigt att utformningen av en lösning inte fastlås för tidigt
vilket görs om man lägger mycket tid i ett CAD-program
WSP har inte använt sig av 4D-modellering i något projekt beroende på att 4D
främst är någonting för företag som utför byggnadsproduktion. Dock så kanske
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utvecklingen går åt att ansvarig för projekteringen arbetar intensivare med
entreprenören som utför produktionen. Vid en sådan utveckling så blir
projekteringen tvingad att anpassa sig efter produktionen. Ett exempel som
styrker en sådan utveckling är Citybanan där WSP tillsammans med NCC ingår
partneringsamarbete med Banverket. Vid en sådan samarbetsform kommer
projekteringen närmare produktionen även om tiden för projekteringen för det
mesta blir mindre. Det svåra i en partneringsamarbete är projektören har
svårare att påverka beställaren än entreprenören. Samarbetet innebär en mer
iterativ process där modellerna snabbt ska kunna ändras och uppdateras. Det är
för mycket fokusering kring 4D-CAD. Exempelvis så har Stanford University
forskat på detta länge och skapat produkter inom 4D-CAD. CAD är ingen bra
motor vid arbete med 4D-simuleringen vilket beror på att det är långsamt och
svårt att hantera mycket information. I en VR-modell så konverteras istället
CAD-formatet om för att anpassas in i en VR-miljö. Exempelvis så sker en
automatisk konvertering av de geotekniska undersökningarna samt
grundläggande information om vägens geometri med slänter osv.. Saker som
måste läggas in manuellt i VR-modellen kan vara vägmålningar, räcken,
skyltar vilket innebär ett extra arbetsmoment. Dock så blir VR-modellens
prestanda så pass mycket bättre att det är värt det. Högre prestanda innebär
högre utnyttjande vilket leder till besparing under samgranskning samt att
allmänheten för en bättre förståelse av projektet. WSP använder sig av
OpenSceneGraph som basprogramvara för realtidssimuleringar till sin egen
produkt Open-VR. En VR-miljö är mycket mer naturlig för samgranskning där
alla olika discipliner kan exportera sina filer till en VR-plattform. En VR modell har också bättre stöd för texturer och ljussättning. 4D-CAD blir väldigt
ingenjörsmässigt och därför svår att förstå. Bättre status på digital information
och bättre experter på CAD och visualisering kan vara ett sätt att göra 4Dmodeller mer flexibla.
Inom infrastrukturbranschen som är utsatt för granskning av allmänheten och
myndigheter går det inte att komma med visualiseringar som inte har ett
realistiskt och naturligt utseende.
WSPs VR-plattform är mer generell i
jämförelsevis med t ex Naviswork och kan hantera alltifrån 100 km långa vägar
till ett rum. För att åstadkomma en bra VR-plattformar krävs kunskaper i C++
och realtidsapplikationer
WSP har gjort modeller för byggskeden för varje månad. Att göra modeller för
byggskeden är förmodligen helt rätt och anpassning kan göras relativt snabbt.
Det ger ett mervärde framför allt i stadsmiljö. Visualisering av olika
byggskeden kan vara till nytta både för projekteringen och för produktionen.
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Fördelarna är att alla olika parter i projektet kan få en gemensam bild hur
projektet ska genomföras.
Byggnationsarbetarna har mycket erfarenhet om produktion och behöver inte
ha allting specificerat i minsta detalj. I stadsmiljöer använder entreprenören
dock mycket tid på att göra tidplaner. I sådana situationer måste man ofta göra
konstruktioner som är anpassade emot produktionen och där krävs iteration
mellan konstruktör, projektör och entreprenör. Partneringen kan öka
användandet av 4D-simuleringar på grund utav dess samverkansform. Det är
svårt att vara strukturerad i ett infrastrukturprojekt på grund utav många
intressenter och beroende på markförhållande samt fornlämningar med mer.
Inom byggbranschen finns kunnig personal så det gäller att få till rätt
samverkansmetoder vilket byggbranschen har kommit en bit på vägen. I stora
projekt är många funktionsområden är inblandade och VR-tekniken medför att
samgranskningarna kan göras med betydligt fler discipliner än tidigare.
Infrastrukturprojekt karaktäriseras av många olika intressenter där alla påverkar
varandra exempelvis alltifrån arkitektur, miljö och bankonsekvenser, geoteknik
och berg.
I projektet Citybanan kommer en framdriftsmodell att skapas som visar
framdriften exempelvis vilka servicetunnlar som det arbetas med. Det ger en
översikt vilka områden i staden som är påverkade av produktionsarbeten.
Framdriftsmodellen är baserad på en VR-modell som ligger på en webserver
vilket går att nå från vilken dator som helst. Produktion och allmänheten kan
exempelvis få en uppfattning om vilket arbete som utförs i vilken geografiskt
del. Mycket folk behöver veta var och hur produktionen utförs och den
kunskapen ökar betydligt med denna typ av lätt tillgänglig information.
Om en modell upprättas som innehåller inskannad data av tunnlarna efter
sprängning så kan den jämföras med projekterad modell vilket är intressant om
problem uppstår i produktionen. I det fallet är det intressant att sätta upp en
tidsaxel för att få information om vad som anges i tidplanen.
”Du behöver liksom inte åka ner till Citybanan och knalla in i tunneln för att
titta”
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BILAGA 13
Ivar Kirkhorn, Vianova/Novapoint
Intervjun genomfördes via e-post och detta avsnitt är uppdelat efter författarens
frågor och Vianovas svar.
Författarens frågor











l

4D innebär att man simulerar byggnadsprocesser igenom att koppla en
3D-modell och dess objekt till en tidplan. Att göra 3D-modellen
anpassningsbar är ett viktigt steg i 4D-processen. En anpassningsaspekt
är möjligheten att dela upp en vägkropp i mindre objekt på ett effektivt
sätt. Hur stödjer Vianova (ex novapoint väg prof) produkter ett sådant
arbetssätt?
Hur kommer ni att utveckla era produkter för att göra en uppdelning av
3D-modeller bättre?
Hur skulle du förklara processen att ta fram en ny
modulfunktion/uppdateringar av programvaran?
Hur kommer ni att anpassa era produkter i framtiden mot exempelvis
4D och nD kopplingar?
Har ni märkt någon efterfrågan från era kunder att utveckla verktyg för
bättre stöd av anläggningsinformationsmodeller samt 4D?
Hur ska Vianova genom Novapoint förbättra stödet mot
anläggningsinformationsmodeller samt 4D?
Vad tror du att ökad fokusering mot anläggningsinformationsmodeller
samt 4D kommer att innebära för Vianova samt era produkter?
Vad ser du för fördelar med 4D-modeller?
Planerar Vianova att utveckla någon form av
simuleringsmodul/verktyg?
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Svar från Vianova
Hej Tim!
Det lättaste är att svara på alla frågorna i samlad text, hoppas detta är ok för
dig.
Dagens version Väg Prof:
Tid
Att jobba med 4D i ”full-skala” är ett relativt nytt önskemål som vi nu börjat
höra från ett fåtal kunder. Likväl, för att projektera vägar och andra element i
terrängen behöver man, och det har man alltid behövt, ha ett förhållande till tid,
i alla fall relativ tid: Vad byggs först och vad byggs sist. I dagens Novapoint
kan man i Quadri (terrängdatabasen), kalla det gärna samordningsmodellen i
Novapoint, separera information genom att ge olika prioritet. Exempelvis kan
element som beskriver befintlig situation få prioritet 0, därefter det som byggs
först prioritet 1, det som byggs därefter prioritet 2, osv. Prioritetsmekanismen
gör att man kan hantera en del situationer som har med tid att göra, även om
man i systemet finner varken datum eller begrepp som har med tid att göra
Knyta objekt till tid
Vägkroppen kan enkelt upp i sträckningar. Andra uppdelningar av vägkroppen
kräver ett mer kreativt utnyttjande av systemet (det finns exempel på användare
som har gjort detta genom att modellera flera vägmodeller ovanpå varandra).
Man kan nog säga att denna möjlighet är begränsad i systemet. Objekten kan
inte heller ges egenskaper som knyter dem till tidsskalan, detta är endast
möjligt via prioritetsmekanismen som är beskriven ovan och den är ganska
grovmaskig.
Ny version av Novapoint, DCM:
I nya, kommande versionen, som än så länge kallas DCM, har vi en helt annan
modell som grund i systemet. Modellen kan ha både geometriska egenskaper
(självklart) och andra egenskaper så som tid, kostnad, kvalitet, byggstatus,
produktkoder, långa textbeskrivningar etc. På detta sätt sammanförs CAD och
GIS (och VR).
I DCM kommer vi att bygga in det vi kallar ett aktivitetssystem: Allt
användaren gör skall ledas genom aktivitetssystemet. En aktivitet minns vilka
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data som användes och skapades, samt parametrar för ”verktyget” som
användes för att redigera modellen (för denna aktivitet).
Exempel:



En vägprojektör har fått aktiviteten att projektera en 10 km lång väg
Han genomför detta genom en aktivitet (som i sig har del- och
underaktiviteter knutna till sig). Resultatet är kort sagt en 10 km lång
väg

Så skall vägen byggas. Detta planeras av entreprenören i samma modell:
Entreprenören skapar en rad delaktiviteter för att bygga vägen, exempelvis en
aktivitet för att lägga ut förstärkningslagret på de första 2 km väg. Denna
aktivitet innehåller då en förfrågan mot modellen som inkluderar just denna del
av modellen. Aktiviteten kan tidssättas och mängderna hämtas från modellen
via förfrågan. Entreprenören kan därmed utnyttja denna aktivitet i sin tidplan.
Det är aktiviteten som är knuten till tid - inte vägens förstärkningslager.
Detta visar att vi inte tror att all processinformation skall ligga direkt på
objekten som beskriver den fysiska världen (exempelvis förstärkningslagret).
Vi tror på processorienterade objekt (aktiviteterna) utöver de fysiska objekten.
De processorienterade aktivitets-objekten ”ser” in i modellen och säger något
om vad som skall göras med denna del av modellen.
På detta sätt kan vi gott ha ett 10 km långt ”fysiskt” objekt, men i tillägg har vi
många aktivitets-objekt som gör något med hela eller delar av detta 10 km
långa objektet, vid givna tidspunkter.
Flexibiliteten i detta system kommer att avgöra hur detaljerat man kan sätta
upp förfrågningar mot modellen. Centralt finns möjligheten att förfråga både
på vad och var. Vad är de fysiska objekten, var är geometriska förfrågningarna.
Vad-förfrågan i exemplet ovan är: Objekttyp = Förstärkningslager
Var-förfrågan i exemplet ovan är: Väglänk X, Från 0 till 2000 m.
Denna förfrågan, summan av de båda, lagras på aktiviteten för ”evig” tid.
Systemet kan då ta ut mängden förstärkningslager för denna aktivitet, även i de
fall vägmodellen förändrar sig. Då körs aktiviteten på nytt.
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Aktiviteten har utöver detta möjlighet att inneha en rad processorienterade
egenskaper, som vem som har tillgång till aktiviteten, vem som utfört den
senast, start- och slutdatum osv., inte helt olikt det man finner i verktyg som
exempelvis Microsoft Project.
Fördelar med hantering av 4D
För inte så länge sen fick vi höra om ett exempel i Norge där man hade
förutsatt att använda massorna i befintlig väg för att bygga en ny väg.
Problemet var bara att man inte kunde riva befintlig väg på en gång eftersom
den skulle användas under byggtiden. Därmed sprack kostnadskalkylen i
projektet. Tidsaxeln var ”glömd” i detta fall.
Komplicerade stads-projekt är helt beroende at tidsaxeln för att få ett bra
genomförande i byggskedet. Idag finns ingen eller lite hjälp att få från
projekteringssystemen. Här finns stora möjligheter att bidra till bättre tidplaner
och kopplingar mot de verktyg som används av entreprenören i
byggplaneringen. Mycket handlar om att reducera antalet fel och att optimera
resurserna på bygget. Men hittar även exempel på omprojekteringar pga.
omöjlig byggföljd i ursprungliga planer, dessa är viktiga att upptäcka tidigt.
Kostnader – 5D
Samma principer som för aktiviteter är möjligt att tillämpa på kostnadsobjekt.
Det är inte nödvändigtvis ett-till-ett förhållande mellan de fysiska objekten och
kostnadsobjekten. Det betyder att ett kostnadsobjekt kan peka in i modellen på
flera fysiska objekt, eller delar av ett fysiskt objekt, och ange kostnaden för
dessa. Detta är särskilt fallet vid top-down-kostnadsmodeller. Vi levererar en
sådan lösning under hösten 2009.
Novapoints många moduler
I över 20 år har Vianova Systems utvecklat en rad projekteringsmoduler och
denna historia har vi med oss, varje dag. Det kommer att ta tid att anpassa alla
moduler mot det som står i avsnitten ovan. Ett viktigt grepp är att vi säkrar at
varje fackmodul kan lagra sina data i den nya samordningsmodellen, vilken har
flera egenskaper och aktivitetssystemet i sig. På detta sätt hoppas vi att vi kan
lyfta Novapoint in i 4D och 5D snabbast möjligt.
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Novapoints framtid med 4D och 5D
Vi är säkra på att infrastruktur-branschen generellt har en stor
förbättringspotential och vi kan bidra med att branschen börjar utnyttja
modeller som innehåller både 3D (!), 4D och 5D. Det är vi övertygade om och
vi är otåliga att nå dit. Dessvärre ser vi ofta aktörer i branschen som håller igen,
senast nu i Norge kommer frågor om det verkligen lönar sig att projektera i 3D.
Problemet är ofta att fördelarna vid 3D-projektering inte tillfaller de som tar
kostnaderna.
I 2001 skrev vi en rapport till Statens vegvesen Norge som behandlade behovet
av ett nytt modellorienterat system där alla nödvändiga teknikområden var
inkluderade. Med nya Novapoint, DCM, är vi i fäd med att ta steget in i denna
värld, där vi kan hantera både större modeller, mer detaljerade modeller mht
geometri (solider) och andra egenskaper och mer kompletta modeller mht
teknikområden. Vi lanserar som sagt ett kostnadsuppskattnings- program under
2009, och vi jobbar tillsammans med flera aktörer för att inkorporera tidsaxeln
i systemet.
Ända sedan 2002 har vi jobbat aktivt med detta nya koncept. Det har tagit tid
då detta representerar en helt ny plattform för Novapoint där allt är nytt. En
väldigt viktig del är samarbetet med Statens vegvesen Norge och Nasjonal
Vegdatabank. Med detta kommer nya Novapoint kunna lagra alla vägprojekten
i en stor databas, exempelvis på nationell nivå.
Allt detta är spännande, det är krävande och det representerar framtiden.
Idar Kirkhorn, maj 2009.
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BILAGA 14
Intervjuexempel Entreprenör
Inledande fråga


Beskriv kortfattar vilka stora anläggningsprojekt ni har för tillfället i
Sverige. Beskriv din position på företaget samt kortfattat dina
arbetsuppgifter samt hur lång erfarenhet du har av stora
infrastrukturprojekt.
Allmänna frågor


I vilka typer av anläggningsprojekt är positivt samt negativt att använda
sig av 4D.
 Vilka aspekter bör man tänka på när man börjar en arbetsprocess för att
arbeta med 4D.
 Vilka programvaror använder ni för tillfället för en effektiv
produktionsprocess. Samt vad eftersträvar du för programvaror?
Kommunikationsfrågor


Hur sker kommunikationsprocessen i 4D-projekt inom
anläggningssidan och vad är svårigheterna där att arbete med 4D
 I en 4D-modell så ska konsultens modell med avseende på funktion
kombineras med byggarens kunskap om produktion samt hur kan en
sådan arbetsprocess utformas.
 En 4D-modellering kan användas för att entreprenören ska få en bättre
överblick av vad som händer i byggnationsprocessen. Ser du även andra
aktörer som kan ha nyttoeffekter av en 4D-modell.
Schema och tidsplaneringsfrågor


Vilka typer av händelser är vanligaste orsakerna till att en tidplan
hamnar efter planerad utgång. Hur tror du att en 4D-modell måste
anpassas utifrån ett sådant förhållningssätt.
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Vilka möjligheter finns det att använda 4D-modellering som ett verktyg
för att förbättra produktionen med avseende på att göra ett mer
optimerat schema.
Vad ser du för vinster med att koordinera vad arbetet i ska göras i
rumsliga termer. Exempelvis genom att ta fram en plan över vad saker
och ting ska göras i rummet(work zone plan).
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BILAGA 15
Tid och resursdiagram.
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