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SAMMANFATTNING

Idag är byggbranschen i stort behov av effektivisering och förnyelsen av
processer och produkter går långsamt framåt. Bristfällig kommunikation och
ostrukturerad information utgör några hinder som behöver lösas för att få fart
på utvecklingen. Byggnadsinformationsmodeller, BIM, diskuteras mycket och
har börjat användas för att förbättra informationshanteringen mellan
aktörerna i byggprojekt.
I Sverige är erfarenheten av hur BIM tillämpas liten i anläggningsprojekt.
Användningen av BIM är mer utbredd i husbyggnadsprojekt där
undersökningar har visat på stora förbättringar effektivitetsmässigt. För
anläggningsprojekt väntas liknande förbättringar kunna framträda.
Detta examensarbete är utfört åt Trafikverket i Luleå och genomfördes som
en intervjustudie med totalt 12 olika aktörer från beställar-, konsult- och
entreprenörorganisationer i branschen. Syftet med arbetet är att kartlägga
hur synen på BIM ser ut idag samt hur BIM kan användas i anläggningsprojekt.
Målet med studien är att lyfta fram möjligheter och hinder för Trafikverkets
implementering av BIM.
Analysen visar att det saknas en enhetlig bild av BIM hos respondenterna,
vilket beror på att det saknas en tydlig definition och att information om BIM
inte har nått ut till alla aktörer. Studien visar att de främsta
användningsområdena som BIM kan användas inom i anläggningsprojekt är
kommunikation, maskinstyrning, masshantering, kalkylering, tidplanering,
visualisering och samgranskning så som kollisionskontroll. Slutligen ska
byggnadsinformationsmodellen kunna användas som relationshandling för
förvaltning. Ett flertal hinder för implementeringen har visat sig i denna
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studie. Dessa är främst modellens juridiska status, programvarornas
begränsningar samt otydliga krav för upprättande av anläggningsmodell.
En slutsats i denna studie är att BIM fungerar som en gemensam plattform
som kontinuerligt uppdateras och på så sätt skapar många nyttor för
Trafikverket. Denna plattform kan användas genom hela anläggningens
livscykel, från projektering till förvaltning. Projekteringen blir effektivare och
håller högre kvalité, med mindre fel. Vidare kan BIM bidra till en bättre
produktionsprocess då modellen synliggör projektets genomförande och mål.
I förvaltningsskedet kan BIM-modellen användas som en databas där
information kan samlas inför kommande drift- och underhållsarbeten samt
framtida ny- och ombyggnationer.
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ABSTRACT

The construction industry is in great need of higher efficiency and the renewal
of processes and of products is in slow progress. Imperfect communication
and unstructured information is a barrier to work through, in order to
progress. BIM, Building Information Model, is a contemporary model to
improve the flow of information among participants in construction projects.
In infrastructure projects in Sweden there are very little experience in how to
use BIM. However, in other construction projects, such as housing, the use of
BIM has shown great improvements on effectiveness. In theory, similar result
can be expected in infrastructure projects as well.
This master thesis is written for Trafikverket and is accomplished as an
interview-study with a total of 12 participants from client-, contractor- and
consulting companies in the infrastructure industry. The purpose with this
thesis is to find out how BIM can be used in planning and practice of
infrastructure projects. The aim is to discover possibilities and problems in
how to implement the model within Trafikverket.
The analysis shows that parts of the industry are not concordant in what BIM
is about because there is a lack of a common definition and information about
BIM have not reached all participants. This thesis shows that the most useful
areas of BIM in infrastructure construction projects are; communication,
machine control, mass handling, calculation, time planning, visualizing and
controlling such as collision control. Finally BIM may be used as a record for
administration. Multiple obstacles for implementation have been brought to
the surface in this thesis. The obstacles mainly concern the legal status, the
application limits and the indistinct requirements for establishing a 3D-model.
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A conclusion in this thesis is that BIM serves as a common platform that is
updated continuously and therefore creates benefits for Trafikverket. The
platform can be used throughout the lifecycle of the infrastructure object,
from design to administration. Design will become more effective, maintain a
higher quality and less errors. BIM might also contribute to a better
production process due to the project implementation and project vision
shown in the model. In the act of administration BIM might be used as a
database containing information about upcoming maintenance work as well
as future new constructions and reconstructions.
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FÖRKLARINGAR

AB 04

Allmänna bestämmelser för
byggnads-, anläggnings- och
installationsentreprenader 2004

AMA

Allmän material- och
arbetsbeskrivning

Anläggning

Är exempelvis broar, vägar, flygfält,
hamnar, kraftverk, tunnlar och
bergrum, huvudledningar för vatten
och avlopp m.fl.

Anläggningsmodell

En 3D-modell över en anläggning

Beställare

Är den part i avtalet som beställer en
vara eller tjänst

BIM

Byggnadsinformationsmodell

BIS

Baninformationssystem

Byggnadsverk

Byggnad eller anläggning
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CAD

Computer Aided Design (Datorstödd
konstruktion)

Entreprenör

Byggentreprenör utför byggnads- och
anläggningsarbeten på entreprenad

LOU

Lagen om offentlig upphandling

LUF

Lagen om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter
och posttjänster

Metadata

Information om data

Objekt

Objekt är inom projektering,
produktion och förvaltning den
information som beskriver eller
definierar en byggnadsdel eller
byggkomponent

OpenBIM

Treårigt sektorgemensamt
utvecklingsprogram i byggbranschen

Projektör

Utför utrednings- och
förberedelsearbeten i byggprojekt

Relationshandling

Ritningar eller andra upprättade
handlingar och dokument, avsedda
att visa byggnaders och
anläggningars aktuella status

SIKA

Statens institut för
kommunikationsanalys

Visualisering

Åskådliggörande av komplexa
flerdimensionella sammanhang med
hjälp av exempelvis filmer och bilder
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VR

Virtual Reality (Virtuell verklighet)

2D

Vektorgrafik i två dimensioner

3D

Vektorgrafik i tre dimensioner

4D

Vektorgrafik i tre dimensioner samt
dimensionen tid
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1

Detta kapitel beskriver bakgrunden till examensarbetet samt dess
problemformulering och syfte. De forskningsfrågor som ska utredas
presenteras och avgränsningarna för examensarbetet tydliggörs.

1.1 Bakgrund
Förnyelsen av processer och produkter inom byggsektorn sker betydligt
långsammare än i andra sektorer, vilket även gäller utvecklingen av
produktiviteten som är sämre än för övrig industri. 1 I ett byggprojekt är det
viktigt att kommunikationen fungerar och erfarenheter har visat att mer än 80
% av projektens alla problem har sitt ursprung i bristfällig kommunikation. 2
Detta stöds också av en norsk studie, digitale bygningsinformasjonsmodeller –
Bim, som visar att en uppgift kan läggas in i genomsnitt sju gånger under
projektets gång. Information försvinner och görs om flera gånger vilket kan ge
upphov till många fel och missförstånd. Dessutom går informationsflödet
ostrukturerat mellan de olika aktörerna i ett byggprojekt och detta kan
innebära att aktuell information inte kommer fram till rätt mottagare i rätt tid.
En lösning till detta kan vara byggnadsinformationsmodeller, BIM, där
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informationen bara läggs in en gång, uppdateras kontinuerligt och sedan finns
åtkomlig för alla som behöver tillgång till den. 3
BIM har använts i Sverige i ett antal år men då främst inom
husbyggnadsprojekt. Erfarenheterna av BIM är betydligt färre i
anläggningsprojekt och utvecklingspotentialen är stor. Undersökningar har
visat stora effektivitetsförbättringar för husprojekt då BIM använts istället för
2D-CAD. Dock är förbättringspotentialen inte lika utredd i
anläggningsbranschen, men liknande nyttor som upptäckts inom husprojekt
förväntas även inom anläggningsprojekt.4
Trafikverket är en av de största beställarna av anläggningar i Sverige och de
jobbar aktivt med att förnya anläggningsbranschen för att få mer väg och
järnväg för pengarna. En del i detta är Trafikverkets projekt som jobbar för att
införa BIM i organisationen och de har en vision med användningen av BIM
formulerad enligt nedan.
”Mer väg och järnväg för pengarna genom att nyttja möjligheterna till
kommunikation och informationsflöde med hjälp av BIM i Trafikverkets projekt.”
- Trafikverkets vision gällande BIM5

I Trafikverkets arbete med BIM ingår framtagandet av bland annat strategier,
projekteringsmetodik, arbetssätt och rutiner, kvalitetsgranskning samt att
informera om BIM. Detta för att driva utvecklingen av BIM i
anläggningsprojekt.
Examensarbetet har initierats av författarna själva och har utförts åt
Trafikverket. De har som stora beställare en viktig roll för branschens
utveckling inom detta område.

1.2 Problemformulering
I traditionella anläggningsprojekt förloras mycket information i övergångarna
mellan olika skeden. Det saknas en gemensam plattform, där samtliga aktörer

3
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kan få tillgång till kontinuerligt uppdaterad information. Detta medför ett
dubbelarbete då information skapas på nytt flera gånger om. För att förbättra
processen krävs att nya arbetsmetoder införs och anpassas till
organisationerna.

1.3 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur olika aktörer i
anläggningsprojekt ser på införande och användning av BIM. Vidare ska
arbetet identifiera olika användningsområden för BIM i anläggningsprojekt
samt analysera hur en implementering av BIM kan påverka dessa områden.
Målet med arbetet är att beskriva vilken nytta BIM kan skapa för Trafikverket
samt synliggöra vilka hinder och möjligheter som finns vid införande av BIM.
Följande forskningsfrågor har utformats och utgör grunden i detta
examensarbete:
Forskningsfråga 1
Vilken syn har beställare, konsulter och entreprenörer på införande och
användning av BIM i anläggningsprojekt?
Denna fråga syftar till att kartlägga vilken bild aktörerna har av BIM idag och
vad de tror om BIM i framtiden.
Forskningsfråga 2
Vilka hinder och möjligheter finns med implementering av BIM i
anläggningsprojekt?
Denna fråga syftar till att identifiera användningsområden, problem med
implementeringen samt vilka möjligheter BIM har i anläggningsprojekt.
Forskningsfråga 3
Hur kan BIM skapa nytta för Trafikverket i anläggningsprojekt?
Denna fråga syftar till att svara på om BIM bidrar till en effektivare
byggprocess för Trafikverket.

1.4 Avgränsningar
Examensarbetet ska utreda vilken nytta Trafikverket får av att använda sig av
BIM i anläggningsprojekt. Arbetet fokuserar till största del på

3

anläggningsmodeller, då detta utgör en central del för att beskriva den färdiga
produkten för en anläggning. En ytterligare avgränsning är valet av
respondenter, där en urvalsfaktor har varit mindre kontor i norra Sverige för
att undersöka användningen av BIM på lokal nivå. En annan anledning till
denna avgränsning var att möjliggöra platsbesök på arbetsplatser, vilket
endast var möjligt i norra Sverige då författarna befann sig i denna del av
landet under studien. Dessutom har samtliga respondenter varit delaktiga i
något av Trafikverkets väg- eller järnvägsprojekt.

1.5 Rapportens disposition
Kapitel 1 – Inledning
Denna inledande del av rapporten ger läsaren en introduktion till ämnet och
en bakgrund till vad rapporten behandlar och vilket syfte den tjänar.
Problemformulering och forskningsfrågor presenteras följt av en beskrivning
av rapportens avgränsningar.
Kapitel 2 – Metod
Här beskrivs kortfattat de metoder som använts för att nå fram till resultatet,
samt en diskussion kring de valda metoderna. Detta för att ge läsaren en bild
av hur examensarbetet har utförts samt för att ge läsaren en möjlighet att
utvärdera studiens trovärdighet.
Kapitel 3 – Teori
De teorier som erfordrats för att ge en referensram till analysen presenteras
kortfattat i detta kapitel. Dessa ger också läsaren en grundläggande kunskap
som syftar till att öka förståelsen för studien.
Kapitel 4 – Empiri
I detta kapitel presenteras en sammanställning av det som framkommit under
intervjuerna.
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Kapitel 5 – Analys och diskussion
Resultatet i föregående kapitel analyseras här av författarna med stöd av de
teorier som presenterats i rapporten. En sammanställning av hinder och
möjligheter avslutar kapitlet.
Kapitel 6 – Slutsatser
Forskningsfrågorna som författarna har utgått ifrån besvaras kortfattat i detta
kapitel, med utgångspunkt i analysen. Författarna presenterar även förslag till
förändringar samt vidare studier.

5
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I detta kapitel beskrivs metoden för hur examensarbetet har genomförts. Olika
forskningsmetodiker och de metoder som lämpar sig för detta arbete beskrivs
kortfattat.

2.1 Forskningstyp
Det finns fyra olika forskningstyper enligt Andersson och Borgbrant;
förändringsinriktad, utvärderande, teori- och modellutvecklande samt
utprövande forskning. 6 Denna studie är förändringsinriktad vilket innebär att
fokus ligger på att se hur förändringar kan frambringas i en daglig verksamhet.
Denna studie lyfter fram ny kunskap som kan bidra till en förändring av
informationshanteringen i anläggningsprojekt.

2.2 Tillvägagångssätt
Detta examensarbete inleddes med en litteraturstudie där tidigare forskning
inom ämnet studerades för att inhämta kunskap och för att kunna utforma
lämpliga intervjufrågor. Med hjälp av denna information kunde en
kartläggning av den nuvarande processen utföras. Med process menas här
informationsflödet mellan beställare, projektör och entreprenör i
byggprocessen, se kap 3.1 Väg- och järnvägsprocessen. Kartläggningen
genomfördes med hjälp av intervjuer och platsbesök och låg till grund för det
fortsatta arbetet. Det insamlade materialet sammanfattades för att sedan

6
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analyseras och diskuteras. Examensarbetets avslutande del resulterade i en
slutsats där forskningsfrågorna besvarades. Examensarbetets upplägg
presenteras i figur 2-1 nedan:

Frågeställning

Litteraturstudier

Respondenter:
Trafikverket
Konsulter
Entreprenörer

Förberedelser intervjuer

Intervjuer

Utökade litteraturstudier

Intervjufrågor:
Trafikverket
Konsulter
Entreprenörer

Kompletterande intervjuer

Analys/Diskussion

Slutsats
Figur 2-1. Examensarbetets upplägg.

2.2.1

Litteraturstudie

Den litteratur som studerats består av forskningsrapporter och artiklar
gällande användandet av BIM i bygg- och anläggningsbranschen. För att finna
litteratur har sökningar utförts via universitetsbiblioteket i Luleå samt via
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internet. De sökord som använts är: BIM, byggnadsinformationsmodell,
Building Information Model, datorstödd projektering, anläggningsmodell, 3Dprojektering och 4D-modellering. En annan informationskälla som bidragit till
examensarbetet är utvecklingsprogrammet OpenBIM7. Härifrån hämtades
informationsblad och presentationer från olika BIM-seminarium.
2.2.2

Intervjustudie

Den största delen av datainsamlingen har skett genom intervjuer för att
utreda hur processen ser ut idag, samla in erfarenheter, identifiera
problemområden samt få en bild av en önskvärd förnyelse av processen.
Val av respondenter
Vid valet av intervjupersoner var utgångspunkten att projektörer och
entreprenörer ska ha utfört uppdrag åt Trafikverket och ha erfarenhet av
användning och uppförande av BIM alternativt anläggningsmodeller. För att få
en djupare inblick i hur BIM kan användas i anläggningsprojekt intervjuades
även en specialist inom området. För att få svar på Trafikverkets mål med
införandet av BIM intervjuades en respondent med god insikt i Trafikverkets
projekt gällande införandet av BIM. Ytterligare två respondenter från
Trafikverket intervjuades, vilka var verksamma som projekteringsledare
respektive mätspecialist.
Utformning av intervjufrågor
Intervjufrågorna utformades utifrån den teoretiska referensramen som
litteraturstudien bidragit med samt de olika respondenternas yrkeskategorier
och arbetsområden, se intervjufrågorna i bilaga 2. Sammantaget utformades
frågorna för att kunna bidra med bakgrundsinformation samt kunna besvara
forskningsfrågorna under kapitel 1.3. Samtliga intervjuade blev tillfrågade om
deras syn på BIM samt vilka möjligheter och hinder som en implementering av
BIM kan ge. Resterande frågor utformade mer personligt utefter
respondenten. Frågornas fokus för beställare, entreprenör och projektör låg i
huvudsak på arbetet med anläggningsmodeller och vad det finns för problem
och möjligheter kring dessa. Respondenten besittande specialistkunskaper

7
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kring BIM fick bredare frågor rörande BIM i anläggningsbranschen. Den
respondent från Trafikverket med god insikt i Trafikverkets projekt för att
implementera BIM fick frågor kring satsning på BIM, projekt där BIM används
samt erfarenheter som erhållits från dessa projekt.
Intervjuerna var halvstrukturerade vilket innebär att de har en strukturerad
grund men tillåter utveckling av frågorna under intervjuerna. Denna
utformning har valts för att respondenterna ska kunna ta upp punkter som
inte omfattas av frågorna. Av samma anledning utformades öppna frågor så
att de tillfrågade kunde svara utan att vara styrda av frågans formulering.
Utförande av intervju
Intervjufrågorna skickades ut till respondenterna några dagar före
intervjutillfället för att ge dem möjlighet att titta igenom frågorna och
förbereda sig inför intervjun. Tillsammans med frågorna skickades även ett
följebrev med, som beskrev examensarbetet, för att ge respondenterna en
inblick i vad arbetet handlar om samt vad som skulle diskuteras på intervjun.
Följebrevet finns i bilaga 1. Varje intervju spelades in med diktafon för att
sedan sammanställas i textdokument. Sammanställningen skickades sedan
tillbaka till respondenten för godkännande och för att de skulle kunna göra
eventuella tillägg eller förtydliganden. Intervjuerna har i största mån utförts
på respondenternas respektive arbetsplatser då författarna ville skapa en mer
diskussionsliknande intervjuform där de medverkande även kunde visa
praktiskt hur de arbetar. På grund av långt avstånd till en av respondenterna
skedde en intervju via videokonferens. Dock är personliga möten att föredra
då dessa skapar en bättre kontakt med de medverkande i intervjuerna. Vid två
tillfällen utfördes gruppintervjuer, enligt respondenternas önskemål.
Bearbetning av data
Avslutningsvis bearbetades insamlad information där det som var relevant för
studien sammanfattades. I resultatet från intervjuerna har källorna
anonymiserats, detta för att relationen med Trafikverket inte ska påverka
respondenternas svar. Källorna har kategoriserats enligt tabell 2-1 nedan.
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Tabell 2-1. Kategorisering av respondenter
Kategori

Roll i företaget

Entreprenör

Mättekniker

Entreprenör

Mätchef

Beställare

Projekteringsledare

Beställare

Mätspecialist/Byggledare

Beställare

Projektledare

Teknisk konsult

Avdelningschef

Teknisk konsult

Vägprojektör

Teknisk konsult

Gruppchef

Teknisk konsult

Vägprojektör

Teknisk konsult

Vägprojektör

Teknisk konsult

Vägprojektör

Teknisk konsult

Teknisk specialist

2.3 Metoddiskussion
I denna studie har flera åtgärder vidtagits för att skapa ett trovärdigt resultat.
Respondenterna har fått tillgång till frågorna i förhand för att ges möjlighet
att fundera på svaret, vilket torde öka reliabiliteten. Frågorna finns även
bilagda i rapporten, för att läsaren ska kunna bedöma dessa. Intervjuerna är
inspelade och den nedskrivna versionen har granskats av respondenterna för
att säkerställa att allt är uppfattat korrekt, vilket ytterligare stärker
validiteten. Att några respondenter är med i olika utvecklingsgrupper för BIM
kan innebära att deras svar är färgade av deras intresse för ämnet.
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METOD

Författarnas val att anonymisera respondenterna påverkar möjligheten att
reproducera studien. Det är dock viktigt att framhålla att intervjuerna i sina
helheter finns lagrade.
Det svåra med studien har varit bristen på vetenskapliga studier. Den teori
som använts har dock utgjorts till stor del av vetenskapliga artiklar och
litteratur, men det visade sig vara komplicerat att hitta fakta som ger en
objektiv bild.
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3

I detta kapitel sammanställs kortfattat den teori som är relevant för studien
och denna teori bygger upp en grund för examensarbetet. Här beskrivs hur
väg- och järnvägsprocessen fungerar, upphandling och olika
entreprenadformer, datorstödd projektering samt BIM.

3.1 Väg- och järnvägsprocessen
En omfattande planeringsprocess ligger bakom uppkomsten av en ny- eller
ombyggnation av en väg. Hela processen indelas i skeden och sträcker sig över
flera år. Väglagen och miljöbalken reglerar processen där både Trafikverket
och övriga samhället medverkar. 8
De olika skedena följer efter varandra enligt figur 3-1.

8

Trafikverket (2010a)
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Figur 3-1. Schematisk bild över väg- och järnvägsprocessen 9
3.1.1

Idéskede

I det första skedet analyseras och identifieras tänkbara lösningar genom en
öppen dialog med omvärlden. De idéer som bedöms vara ogenomförbara
stryks. 10
3.1.2

Förstudie

I förstudien tas alternativa lösningar upp och orimliga lösningar sorteras bort.
Problem och brister som kan uppstå tas upp och redovisas. Förstudien ska
också beskriva behovet av objektet, dess funktion samt vad det blir för
påverkan på miljö, trafik och människor. Länsstyrelsen ska sedan besluta om
projektet kan ge en betydande miljöpåverkan utifrån den gjorda förstudien
och samrådsredogörelsen. 11 Beroende på projektets omfattning går det
sedan vidare till vägutredning, eller i enklare fall följer planarbetet.12
3.1.3

Vägutredning/Järnvägsutredning

En vägutredning utförs för att ta fram förslag på vägkorridor som den nya
vägen ska byggas inom,13 vilket görs genom att utvärdera de kvarstående

9

Trafikverket (2010a)
Trafikverket (2010a)
11
Vägverket (2009)
12
Trafikverket (2010a)
13
Vägverket (2009)
10

13

alternativa lösningarna.14 Dessutom utreds hur förslaget påverkar det övriga
vägnätet, kollektivtrafiken, trafiksäkerheten och tillgängligheten samt vilka
konsekvenser det kan innebära för miljön. Den lösning som väljs ska i vissa fall
ha regeringens tillstånd enligt miljöbalken. Den trafiktekniska standarden
föreslås och tekniska förutsättningar utreds.15
3.1.4

Arbetsplan

I detta skede beslutas om utformning och slutgiltig sträckning i detalj.
Därigenom fastställs vilka enskilda fastigheter och allmänna intressen som
berörs, även sådant som bara berörs under byggtiden. Till detta skede hör
även en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska vara godkänd av
länsstyrelsen där vilken miljöpåverkan som alternativet kan ge analyseras.16
Här är ett stort fokus på dialog och samråd med olika intressenter. En
överklagandetid följer innan planen vinner laga kraft och bygget får rätt att
starta.17
3.1.5

Bygghandling

Den slutliga bygghandlingen med projektets tekniska utformning framställs.
Bygghandlingen är underlaget till byggnationen och visar alla detaljer så som
skyltar, vägmarkeringar och signaler. Den beskriver även hur massor ska
hanteras under byggtiden, vilka anslutningsvägar som ska uppföras och hur
trafiken ska gå under hela byggskedet.18
3.1.6

Byggskede

Byggproduktion genomförs i huvudsak av byggentreprenörer, dit företag som
utför ny- och ombyggnationer samt reparationer av byggnader och
anläggningar hör.19 Byggnadsarbetena har rätt att starta när arbets- eller
järnvägsplanen har vunnit laga kraft. Under stora byggnationer finns ofta
någon utställning som informerar allmänheten om bygget, där intressenter

14

Trafikverket (2010a)
Vägverket (2009)
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Vägverket (2009)
17
Trafikverket (2010a)
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Vägverket (2009)
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Nordstrand, U (2006)
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kan följa hur bygget genomförs och hur planeringen ser ut. Under byggskedet
kan vissa justeringar eller anpassningar behöva göras, vilket exempelvis kan
bero på att bergnivåerna inte stämmer helt överens med de projekterade
nivåerna. Vilka ändringar som kan göras beror på hur enskilda och allmänna
intressen påverkas inom ramen för arbetsplanen.20
3.1.7

Förvaltning

När produktionen av byggnadsverket är klart inleds förvaltningsskedet som
omfattar fastighetsförvaltarens tillhandahållande av exempelvis en
fungerande väg eller järnväg för sina kunder samt drift och underhåll eller
annan fastighetsanknuten service.21 För Trafikverket innebär drift och
underhåll skötseln av till exempel en väg vilket innefattar att den ska hållas
säker och framkomlig året om. För dessa arbeten upphandlas entreprenörer
som står för utförandet. Trafikverket uppför driftskontrakt med entreprenörer
vilket betyder att de i huvudsak ska utföra kortsiktiga åtgärder för att kunna
upprätthålla en bra framkomlighet på vägen. Det kan exempelvis handla om
snöplogning, lagning av mindre beläggningsskador samt röjning av vägslänter.
Underhåll av vägar innebär mer långsiktiga åtgärder för att vägkonstruktionen
ska kunna behålla sin funktion. Detta kan exempelvis innefatta underhåll av
vägens beläggning, broar eller tunnlar.22

3.2 Upphandling och entreprenadformer
3.2.1

Upphandling av varor och tjänster

I byggprocessen sker upphandling av både varor och tjänster. Statliga
beställare måste följa LOU, lagen om offentlig upphandling, i vägprojekt och
LUF, lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster, i järnvägsprojekt. För att kunna upphandla en konsult eller
entreprenör måste uppdragets omfattning vara väl preciserat i ett
förfrågningsunderlag. Anbudsgivare lämnar anbud utifrån den omfattning och

20

Vägverket (2007)
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de villkor som anges i förfrågningsunderlaget och anbudet innehåller dels ett
pris, men också vilka förutsättningar priset bygger på.
Vid upphandling av konsulter görs en uppdragsbeskrivning, vilken tillsammans
med kontraktet är de styrande dokument som konsulten ska utföra sitt
uppdrag utifrån. En uppdragsbeskrivning innehåller olika delar och
detaljeringsgraden varierar beroende på vad uppdraget avser. Exempelvis
innehåller
en
uppdragsbeskrivning
gällande
framtagande
av
bygghandling/förfrågningsunderlag för ett vägprojekt följande delar:
Om objektet:
En beskrivning av objektet så som geografiskt läge, om arbetsplanen är
fastställd samt klargörande om objektet ingår i en ekonomisk plan.
Om uppdraget:
Uppdragets syfte, mål, förutsättningar och tidplan beskrivs bland
annat här.
Tillhandahållet material:
Det material som tillhandahålls vid uppdragets start redogörs, samt
vilket material som tillhandahålls efter behov.
Uppdragets genomförande:
Här beskrivs hur uppdragets ska genomföras, vilken styrning som ska
gälla, mötesrutiner, kvalitet och miljösäkring, datasamordning samt
hur mängd- och kostnadsberäkningar ska utföras. Under
genomförandet presenteras också hur utredningar och redovisningar
ska ske gällande bland annat geoteknik, vattenfrågor, väg och trafik.
Produktredovisning:
Beskriver hur den digitala redovisningen ska ske, vad bygghandlingen
ska innehålla och hur originalhandlingar ska levereras.23
3.2.2

23

Generalentreprenad

Enheten för statlig väghållning (2001)
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Vid en generalentreprenad tar beställaren hjälp av konsulter för att utföra
projekteringen fram till färdig bygghandling. Sedan sluts avtal med en
entreprenör som automatiskt får ansvar för samordning av
underentreprenaderna. Beställaren behöver därför endast vända sig till en
part, generalentreprenören, under byggskedet. I vissa fall handlar beställaren
upp de entreprenörer som denne vill ska ingå i projektet. Efter det får en
generalentreprenör överta kontrakten som beställaren skrivit med de
blivande
underentreprenörerna,
vilket
kallas
för
samordnad
24
generalentreprenad.
3.2.3

Totalentreprenad

En totalentreprenad innebär att beställaren skriver avtal med en entreprenör
som får ansvara för både projektering och byggskede. Ett byggnadsprogram
eller en rambeskrivning sätts ihop av beställaren innehållande de krav och
önskemål som byggnadsverket ska uppfylla. Utifrån detta kan
entreprenörerna med hjälp av konsulter och arkitekter sammanställa ett
förslag med ritningar och beskrivningar som visar hur de vill utföra
byggnationen. Beställaren väljer sedan ett förslag och tecknar kontrakt med
entreprenören som blir en så kallad totalentreprenör. 25
3.2.4

Funktionsentreprenad

Vid en funktionsentreprenad blir entreprenören utöver utförande även
ansvarig för drift och underhåll under hela eller en viss del av brukstiden. För
att detta ska fungera krävs att beställaren tydligt beskriver sina funktionskrav
och att entreprenören sedan ser till att byggnadsverket håller den standard
som krävs. 26
3.2.5

Partnering

Partnering är en samverkansform där aktörerna som ingår i projektet, så som
beställare, konsulter och entreprenörer, samarbetar och jobbar öppet mot
varandra. De arbetar tillsammans med projektet och tillvaratar kompetenser
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och erfarenheter från den aktör som besitter dem för att uppnå ett bättre
gemensamt resultat. Rhodin, A. (2002) nämner i sin rapport fyra vanligt
förekommande nyckelfaktorer i partnering: 27
Gemensamma mål
Gemensam problemlösning
Ömsesidigt förtroende
Ständiga förbättringar
3.2.6

Kontraktshandlingar 28

När uppgifter i kontraktshandlingarna inte stämmer överrens finns en lista i
AB 04, Allmänna bestämmelser 2004, där handlingarna blivit rangordnade
efter i vilken ordning de gäller. Denna rangordning följs om det inte är
uppenbart att omständigheterna ger anledning till annat. För att AB 04 ska
gälla måste denna åberopas i anbudet. Listan nedan visar i vilken ordning
uppgifterna gäller och är direkt hämtade ur AB 04, kapitel 1§3 – Motstridiga
uppgifter.
1. Kontrakt
2. Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i
administrativa föreskrifter
3. AB 04
4. Beställning
5. Anbud
6. Särskilda mät- och ersättningsregler
7. À-prislista eller prissatt mängdförteckning
8. Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före
anbudets avgivande
9. Administrativa föreskrifter
10. Ej prissatt mängdförteckning
11. Beskrivningar

27
28

Rhodin, A. (2002)
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12. Ritningar
13. Övriga handlingar
I väg- och järnvägsprojekt utformas ofta 3D-modeller vilka ligger under övriga
handlingar, punkt 13.

3.3 Datorstödd projektering
Projektering innebär en utformning av ett byggobjekt som ska uppfylla
byggherrens krav och önskemål. Resultatet som skapas i form av ritningar och
beskrivningar ska kunna användas som underlag, bygghandling, för den som
ska uppföra en anläggning eller byggnad. Projektering innebär att flera olika
teknikslag måste samarbeta och informera om hur de tänker utforma
lösningar för sin specifika del. Ett väl fungerande system för kommunikation
mellan de olika projektörerna krävs för att informationshanteringen ska bli
lyckad. Datorstödd projektering och utvecklingen av den är en viktig del i
strävan efter ett ännu bättre informationsflöde.29
Projekteringen utförs ofta av konsulter, som är experter och utför olika slags
uppdrag mot ersättning. I annat fall kan beställaren projektera i egen regi.
Uppdragen kan bestå av exempelvis utredningar och projektering, men även
kalkylering, projektledning och planering. En projekteringsledare kan behövas
i stora projekt för att planera och samordna projekteringsarbetet.30
Den datorstödda projekteringen har utvecklats de senaste åren och 2Dprogrammen har till stor del ersatts av 3D- och objektorienterade program.31
Objektsorienterade program ritar i 3D och modellen byggs upp av olika
byggstenar. Inga enskilda linjer går att rita, utan modellen utgörs av
intelligenta objekt som hämtas ur en databas. Programmet håller ordning på
objekten och information om deras egenskaper går att hämta ur databaser.
Det blir en högre kvalité och hela byggprocessen effektiviseras med
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objektbaserade program.32 Det är fortfarande ett nytt sätt att projektera på,
vilket innebär att det finns problem som behöver lösas för att alla positiva
effekter ska komma fram.33
I tidiga skeden finns en stor fördel med 3D-projektering, genom att
mängdförteckningen kan hållas uppdaterad med enkla knapptryck. För
beställaren innebär det att kostnaden för entreprenaden kan hållas nere
eftersom upphandlingen blir säkrare i tidiga skeden. Det är enkelt att se
förändringar i en modell och modellen kan skickas till beställare och
konstruktörer som sedan kan vrida och vända på den för att se den ur olika
synvinklar. En annan möjlighet är att samläsa modeller från olika tekniskslag
för att på så sätt kunna kontrollera var det finns konflikter mellan dessa
teknikslag och lösa dem innan byggnationen startar. Detta kan minska
kostnaderna för bygget, i stället för att upptäcka kollisioner på plats, vilket
medför ändringar som måste göras på byggarbetsplatsen.34
Det kan vara svårt för oerfarna att läsa 2D-ritningar och se sambanden mellan
skisser och färdiga konstruktioner. Där kan 3D vara behjälpligt för att förenkla
visualiseringen av det färdiga bygget. 35
3.3.1

BIM

Begreppet BIM, Building Information Model, beskriver något som funnits
länge, men själva begreppet är nytt. Är BIM en 3D-modell, en teknik eller en
arbetsmetod och vad är egentligen ett BIM-projekt? Diskussionerna kring BIM
kretsar ofta kring 3D-modeller och användningsområden, men det leder till en
förvirring kring begreppet.36 Det finns flera definitioner på vad BIM är och
enligt Jongeling, R. (2008) kan BIM beskrivas som:
”All information som genereras och förvaltas under en byggnads livscykel
strukturerad och representerad med hjälp av (3D) objekt där objekt kan vara
byggdelar, men även mer abstrakta objekt såsom utrymmen. BIM-modellering
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är själva processen att generera och förvalta denna information. BIM-verktyg
är de IT-verktygen som används för att skapa och hantera informationen. BIM
är alltså ingen teknik, men ett samlingsbegrepp på hur informationen skapas,
lagras, används på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt.”
En annan formulering av BIM är Building Information Management. Där
beskrivs BIM som ett arbetssätt, en struktur, som ska minska risken för missar
i samordningen mellan olika projektörer.37
En 3D-modell är inte med automatik en byggnadsinformationsmodell,
eftersom många 3D-modeller endast består av ”död” grafik och saknar
information om vad de virtuella objekten representerar i den reella världen.
En modell ska för att definieras som en byggnadsinformationsmodell ha en
objektorienterad struktur och innehålla information om både produkten och
byggprocessen.38
Implementeringen av BIM (VDC) kan enligt Kunz & Fisher 2008 beskrivas i tre
faser; steg 1: Visualisering, steg 2: Integrering och steg 3: Automatisering.
Steg 1 består i att skapa 3D-modeller av produkten. Med modellen kan de
mest komplicerade delarna av byggprojektet modelleras och visualiseras. I
detta steg behöver organisationen och processen förändras genom att
integrera flera olika modeller och modellversioner, vilket leder till en ökad
samverkan. För att lyckas med detta steg krävs investeringar i verktyg,
metoder och mänskliga resurser.
Nästa steg, steg 2, innebär databaserad integrering. I detta steg utvecklas
automatiserade metoder för att utbyta data mellan olika program och
analysapplikationer.
Steg 3 är det sista steget och i denna fas utvecklas automatiserade metoder
för att industrialisera byggandet genom mer rutinmässig design. Automation
kräver integration och till det är visualisering ett bra hjälpmedel.39
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Nyttan med BIM i husprojekt
I en forskningsrapport som utförts av Jongeling, R. (2008), Luleå tekniska
universitet,
beskrivs
en
jämförelse
mellan
användandet
av
byggnadsinformationsmodeller och 2D-CAD i byggprojekt. Denna rapport är
fokuserad på husprojekt. Undersökningen har utförts genom intervjuer med
aktörer i ett antal byggprojekt för att se hur användningen av BIM kan ge
fördelar och vinster i form av tid, kvalitet och ekonomi. Nedan listas några av
de nyttor som en tillämpning av BIM bidrar med enligt rapporten40.
Projekteringsprocessen är i snitt 20 % effektivare och underlag som
framtagits under denna process har högre kvalitet, är tydligare och
mer integrerat.
Samordningsprocessen är mycket effektivare, har högre kvalitet och
bidrar till en mindre tidskrävande revideringsprocess. Det uppkommer
färre missförstånd och samordningsfel samtidigt som fler aktörer kan
vara delaktiga.
Mängdavtagningsprocessen har högre kvalitet och det åtgår ungefär
50 % mindre tid att utföra mängdavtagning och kostnadskalkyler.
Kommunikationsprocessen mellan aktörerna på arbetsplatsen blir
enklare och snabbare under planerings- och produktionstiden. Enligt
entreprenörer som intervjuats i studien uppskattas en
kostnadsminskning med omkring 50 % för ändrings- och
tilläggsarbeten.
I beslutsprocessen anses 3D-visualisering som en självklarhet och
förutsättning av beslutsfattare som använt sig av BIM. Kostnaderna
minskar med ungefär 30 % för interaktiv visualisering vid projektering
med hjälp av BIM.
3.3.2

40
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Jongeling, R. (2008)
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Trafikverket arbetar med att ta fram ett dokument som beskriver kraven för
upprättande av anläggningsmodell. Detta dokument kommer ta upp
definitionen för en anläggningsmodell samt innehålla kravspecifikation,
beskrivning för leverans av anläggningsmodell samt kvalitetssäkring av
anläggningsmodell. Dokumentet är inte färdigställt utan ligger under arbete
och revidering. Definitionen för en anläggningsmodell nedan är tagen från det
dokumentet och kan därför komma att ändras. 41
Definition av anläggningsmodell: 42
”Modell (digital) som i 3D och för vissa specificerade objekt i 2D beskriver
projekterade konstruktions- eller anläggningsdelar med ingående byggdelar
klassificerade med olika objektstyper t.ex. yt-, volym- och linjeobjekt”
Entreprenörerna tar oftast fram modeller för maskinstyrning genom att mäta
och göra om ritningarna de får från projektören. Det är ett tidskrävande jobb
och i den manuella hanteringen är det lätt att det blir fel. Entreprenörerna
efterfrågar allt oftare underlag till maskinstyrningsmodeller, men tidigare har
det inte funnits några krav på att projektörerna ska leverera digitalt material
som fungerar som underlagsmaterial för maskinstyrning. Om projektörerna
börjar upprätta och leverera 3D-projekterade anläggningsmodeller, som kan
användas av entreprenörerna vid maskinstyrning, kan anläggningsbranschen
effektiviseras.43
För att flödet mellan projektör och entreprenör ska fungera, krävs ett annat
tankesätt hos projektörerna. Rätt metod och rätt kodning är en förutsättning
under projekteringen när en modell byggs upp. Entreprenörerna vill ha en
kvalitetssäkrad handling och då krävs kontroller av projektören så som teknisk
granskning, filformat och kvalité på exporten. Det pågår utvecklingsprojekt för
hur en 3D-projekterad anläggningsmodell ska framställas och
kvalitetssäkras.44
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Ett exempel ur en uppdragsbeskrivning ses i figur 3-2 nedan. Observera att
definitionen för en anläggningsmodell här är en äldre version än den ovan
nämnda.
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Figur 3-2. Utdrag ur en av Trafikverkets uppdragsbeskrivningar för
Umeåprojektet, Västra länken, 2010.

25

Maskinstyrning och massoptimering
Det blir allt vanligare att använda sig av ny teknik som GPS,
maskinsensorsystem samt maskindatorer och idag nyttjas detta i de flesta
större väg- och järnvägsprojekt vid schaktning och fyllning. Idag finns
maskinstyrningssystem för ett flertal anläggningsmaskiner som exempelvis
grävmaskiner, väghyvlar, hjullastare samt bandschaktare. Maskinstyrning
innebär att föraren kan se var maskinen befinner sig gentemot en digital 3Dmodell av det som ska genomföras, se figur 3-3 nedan för exempel på
maskinstyrningssystem. Detta betyder att exempelvis en grävmaskinist som
utför ett schaktarbete kan se skopans läge mot den yta som ska schaktas där
noggrannheten för detta är ungefär ±10 mm. Några fördelar som
maskinstyrning kan medföra är att det går snabbare att starta upp projektet
för entreprenören och genomförandetiden blir kortare. Tack vare att modeller
för hela projektet kan läggas in i maskinens dator kan maskinerna på kort tid
flyttas och påbörja arbete på andra områden på byggarbetsplatsen.
Maskinisten kan trots dåligt väder utföra sitt arbete med hjälp av modellerna
vilket medför att maskinerna kan utnyttjas på ett effektivt sätt.45

Figur 3-3. Exempel på maskinstyrningssystem 46

45
46

Bygginnovationen (2010)
Bygginnovationen (2010)
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Något som också diskuteras i dagsläget är massoptimering som grundar sig på
schakt- och fyllnadsmassors volymer, lägen och användaregenskaper. Tanken
med massoptimering är att kunna bidra med så låga kostnader som möjligt för
massförflyttningar genom att minimera transportsträckor och mellanlagring
av massor47. Johansson, T. (2010) nämner i sin rapport fyra sätt att kunna
minimera kostnader för massförflyttningar:
Producera anläggningen med tillgängliga schaktvolymer. Detta leder
till mindre inköpta massor.
Minimera transporter av schaktvolymer.
Schaktvolymer skall om möjligt användas för att skapa anläggningar i
projektet eller gå till försäljning.
Massoptimering ska utföras på ett sådant sätt att mellanlagringar av
massorna minimeras.

4D-modellering
4D-modellering innebär en sammankoppling mellan 3D-modeller och
tidplaner. Detta görs genom att länka ihop objekten i en 3D-modell med
aktiviteterna i en tidplan.48 När denna länkning är utförd kan
produktionsprocessen grafiskt visualiseras, vilket är ett bra sätt att visa vad
som ska utföras för involverade parter. Detta gör det även exempelvis möjligt
att i förväg upptäcka planeringskollisioner i modellen mellan olika aktiviteter
istället för att upptäcka kollisionerna när de sker ute på arbetsplatsen. Denna
kollisionskontroll är speciellt bra när många personer ska arbeta på samma
yta under samma tidpunkt och bidrar även till stora kostnadsbesparingar. 49

47

Johansson T. (2010)
Jongeling, R., Norberg, H. & Olofsson, T. (2007)
49
Norberg, H., Wallström, P., Olofsson, T., Segerstedt, A., Tarandi, V., Isaksson, L., Outters, N.
(2009).
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En visualisering av produktionen möjliggör också analys av tänkbara alternativ
innan produktionen startat.50
Med hjälp av 4D-simuleringar kan exempelvis tillfälliga materiallager och
kranplaceringar illustreras. Informationen i 4D-modellen gör det även möjligt
att styra logistiken på bygget. Fram till nu har 4D till största del använts i
visualiseringssyfte men i framtiden bör den största praktiska nyttan vara att
kunna styra hela logistiken, inklusive materialförsörjning, för ett
byggprojekt.51
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Jongeling, R., Norberg, H. & Olofsson, T. (2007)
Norberg, H., Wallström, P., Olofsson, T., Segerstedt, A., Tarandi, V., Isaksson, L., Outters, N.
(2009).
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4

Detta kapitel sammanfattar det som framkommit under intervjuerna. Kapitlet
är uppdelat i två delar, där den första delen beskriver Trafikverket och dess
övergripande syn på BIM. Den andra delen skildrar en mer personlig bild av
BIM från olika aktörer i byggbranschen.

4.1 Trafikverket
Trafikverket bildades den 1 april 2010 och inrymmer det som tidigare var
Banverket, Vägverket samt vissa funktioner från SIKA 52, Sjöfartsverket och
Transportstyrelsen.53 Det är Trafikverkets ansvar att se över den långsiktiga
planeringen av infrastrukturen och de har även ansvar för statlig väg- och
järnvägsbyggnation, drift samt underhåll.54
Trafikverkets mål är:
”Ett tillgängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö och
hälsa”55
I dagsläget är ungefär 6 500 personer anställda inom Trafikverket och dess
generaldirektör är Gunnar Malm. Det finns ett flertal regionkontor belägna i

52

Trafikverket (2010b)
Trafikverket (2011b)
54
Trafikverket (2010b)
55
Trafikverket (2010b)
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Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Kristianstad, Luleå och Stockholm samt ett
huvudkontor som ligger i Borlänge. Trafikverket har nio resultatenheter och
bolag; Färjerederiet, Förarprov, ICT (Information and Communication
technology), Järnvägsskolan, Materialservice, Swedish National Road
Consulting AB (SweRoad), Trafikverkets museer, Tunnelpersonalen i Malmö
AB och Utbildningscenter.56
4.1.1

Organisation

Trafikverkets organisation är indelad i åtta centrala funktioner, fem
verksamhetsområden samt en internrevision, se figur 4-1 nedan.57

Figur 4-1. Schematisk bild över Trafikverkets organisation.58

56

Trafikverket (2011b)
Trafikverket (2011a)
58
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57
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4.1.2

BIM på Trafikverket

På Trafikverket bedrivs projektet Dataflyt, som är ett initiativ från tidigare
Vägverket. Projektet behandlar områdena mätningsteknik, 3D, BIM, modeller,
digitalinformationshantering, slutdokumentation och implementering.
Dataflyt jobbar för att utveckla datahanteringen och fokuserar bland annat på
att ta fram kravdokument för datahantering. Organisationen för Dataflyt
synliggörs i figur 4-2 nedan.

Figur 4-2. Organisationen för projektet Dataflyt.
Dataflyt beskriver Trafikverkets projekt från början till slut och arbetar med
frågor som hur data samlas in för befintligheter, hur projekteringen ska gå till,
hanteringen av digital information och överlämnandet till förvaltning. 59
Bilden av BIM
Trafikverkets syn på BIM består av BIM både som process och produkt, vilket
symboliseras av figur 4-3 nedan. BIM beskrivs som en hjälp för att få mer väg
och järnväg för pengarna, vilket är ett av Trafikverkets mål.

59

Beställare (Mailkontakt 2011)
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”Mer väg och järnväg för pengarna genom att nyttja möjligheterna till
kommunikation och informationsflöde med hjälp av BIM i Trafikverkets projekt.”
- Trafikverkets vision gällande BIM 60

Figur 4-3. Trafikverkets syn på BIM 61
Utveckling för användningen av BIM
I dagsläget håller Trafikverket på att starta ett nationellt projekt för att
implementera BIM inom hela organisationen. Lämpliga projektområden har
identifierats och tillsammans med Trafikverkets effektivitetsuppdrag
”Trafikverket 2013” pågår det arbeten för att nya arbetssätt ska införas i
linjen. Arbetet med BIM pågår på flera håll och samarbete förs med bland
annat utvecklingsprogrammet OpenBIM . I flera av Trafikverkets projekt ingår
BIM på olika sätt där oftast konsulter och i vissa fall Trafikverket har tagit
initiativet till att arbeta med det. BIM-samordnare både anlitas och rekryteras
i projekt där BIM testas och tanken med det är att hitta lämpliga
fokusområden samt hitta ett bra arbetssätt. I projektet Förbifart Stockholm
har fyra BIM-samordnare anlitats där en av dem är huvudsamordnare och de
andra tre innehar expertis på olika programvaror för att driva arbetet internt.
I ett annat projekt, Hallandsås, jobbar de på att ta fram ett objektbibliotek
60
61
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som hela Trafikverket sedan ska kunna använda. I projektet finns en extern
konsult som arbetar som en länk mellan de projekterande konsulterna och
Trafikverket. Den externa konsulten hjälper till med olika problem som dyker
upp allt eftersom projektet fortgår. Trafikverket har anställt en BIMsamordnare i projektet Västlänken och ännu en samordnare ska anställas till
Stora projekt i Stockholm.62
Satsning och mål
Trafikverket vill införa BIM i sina projekt för att få en förbättrad
kommunikation och ett förbättrat informationsflöde, detta för att i slutändan
få mer väg och järnväg för pengarna. 63 Figur 4-4 visar en schematisk bild över
informationens väg i Trafikverkets projekt.

Figur 4-4. Förbättrat informationsflöde i Trafikverkets projekt. 64
För att uppnå detta har Trafikverket genom sitt införandeprojekt tagit fram
några delmål: 65
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65
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År 2014 ska minst 75 % av alla upphandlingar för projekt med
möjlighet att erhålla nyttoeffekter baseras på BIM istället för ritningar.
Trafikverket ska ha en tydlig policy för vad BIM-begreppet fylls med
samt vilka projekt som kan ha nytta av BIM.
Alla delar i Trafikverket som kan erhålla nyttoeffekter och ett värde
med BIM ska vara med i införandet.
Det ska vara tydligt hur ansvarsfördelningen ser ut för påverkan på
anläggningsbranschen, Trafikverkets projekt samt medarbetare.

”BIM är ett sätt att säkerställa högre kvalitet i byggprocessen och i våra
anläggningar”
- Trafikverkets anledning till att satsa på BIM66

Implementering av BIM
För att kunna införa BIM ska fokusområden identifieras och sedan kartläggas.
Exempel på sådana områden är frågor kring upphandling och juridik,
revideringar, kodning samt krav på beställare, konsulter och entreprenörer.
Det måste tas fram en beskrivning på ett fungerande arbetssätt, hur kraven
ska se ut samt även dokument med styrande och stödjande funktion. Sedan
kommer det att ske uppföljning av provprojekten (som beskrivs i nästa
avsnitt) för att se hur arbetet i dessa har fungerat. 67
Provprojekt och erfarenheter
BIM finns med i flera av Trafikverkets projekt på olika sätt och nivåer och
används främst för samgranskning, visualisering och maskinstyrning. Några av
projekten som benämns som provprojekt för BIM är Nynäsbanan,
Ådalsbanan, Norra länken, Citybanan, Förbifart Stockholm, BanaVäg i Väst

66
67
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samt projekt Hallandsås. I projekten handlar det främst om att använda 3Dprojektering och visualisering. Dessa projekt har bidragit med många
erfarenheter som exempelvis att texten i förfrågningsunderlagen behöver
uttryckas tydligare och att det behövs en länk mellan beställaren och
konsulten i form av en BIM-samordnare. I dagsläget finns tekniken men alla
inblandade behöver få information och utbildning för att en bra effekt ska
kunna uppnås. Dessutom är det viktigt att alla verksamhetsområden
samverkar. 68
Skillnader vid olika entreprenadformer
Idag är inte implementeringen av BIM kopplad mot valet av entreprenadform.
I totalentreprenader, där det kan finnas ett större handlingsutrymme, kan det
bli en positiv effekt på BIM-arbetet.69 I totalentreprenader är det också en
större möjlighet till sammankoppling mellan projektering och produktion. 70
För att det ska vara ett effektivt BIM-arbete och för att
erfarenhetsåterföringen ska säkras för en lång tid framåt behövs säker data
från projekten och detta ska inte påverkas av vald entreprenadform. 71 Därför
är det viktigt att entreprenören vid totalentreprenad jobbar efter samma BIMkoncept som Trafikverket vid datainsamling och bearbetning, för att data till
sist ska kunnas överföras till Trafikverkets förvaltningssystem.72
Att använda bra samverkansformer kan få en mycket god effekt på BIMarbetet, då BIM handlar mycket om att kommunicera data.73 Med
samverkansformer kan tydliga målbilder och incitament framträda för alla
parter i projekten. 74 Det är viktigt att möjliggöra god samverkan för BIMarbetet. Det behövs ett forum för dialog mellan olika aktörer, med olika
bakgrund och kompetens, för att skapa teknisk utveckling. Därför bör
Trafikverket som beställare fundera på möjligheten att tidigt föra samman
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konsulten och entreprenören. Att samverka gynnar branschens utveckling och
förbättrar slutprodukten.75
Nyttor
På sikt ser Trafikverket att BIM ska bidra med många nyttor. Alla skeden,
inklusive förvaltning, får en effektivare byggprocess vilket i slutändan kan
bidra till ökad kvalité på anläggningar. Nedan följer några punkter tagna från
ett utkast till införandeprojektets projektspecifikation som tar upp en del av
de nyttor som Trafikverket ser med BIM.76
Införande av BIM underlättar samgranskning, samlar all information på
ett ställe och gör det enklare att analysera alternativa lösningar och
risker. Byggskedet underlättas av att mängdberäkningar,
utsättningsdata och maskinstyrning fås direkt ur modellen.
En 3D-modell gör det enklare att visualisera den färdiga lösningen för
tredje man vilket minskar risken för missförstånd och överklaganden.
Mängdreglering av utfört arbete vid normala utförandeentreprenader
sker direkt ur modellen. I samband med denna reglering kan, om rätt
metodik används, även kontinuerlig uppdatering av modellen
genomföras så att den kan i slutskedet användas som
relationshandling.
Ändringar i byggskedet kan läggas in i modellen så att den vid
projektets avslutande överensstämmer med verkligheten. Modellen
kan sedan förvaltas och användas vid underhållsåtgärder.

BIM minskar den totala projekteringstiden och den totala byggtiden,
underlättar vid anbud tack vare anläggningsmodell, ger ett enhetligt
75
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arbetssätt för hela organisationen, samt underlättar arbete mellan
regionerna.
Genom att Trafikverket äger allt underlag (symbolbibliotek, CADinställningar, objektsdefinitioner, kodsystem etc) och kan leverera
likadana underlag varje gång till projekterande företag erhålls en
enhetlig produkt från projektörerna oberoende av företag.
Nationella och enhetliga arbetssätt skapar tydlighet mot leverantörer
och egen organisation.

4.2 BIM i anläggningsprojekt
Då BIM är ett relativt nytt begrepp inom anläggningsbranschen finns det
variationer i vilken bild intervjupersonerna har av BIM. Nedan följer en
beskrivning av de olika synsätten och personliga åsikter som framkommit.
4.2.1

Bilden av BIM

En projekteringsledare på Trafikverket menar att det idag inte pratas så
mycket om BIM inom hans projekt, men att stora potentialer ses inom främst
maskinstyrning, berg- och masshantering och längre fram i tiden i ett
förvaltarperspektiv. Det finns mycket information som kan läggas in i
modellen under projekteringen som exempelvis mark, geologi, förstärkning
och grundvatten. Dock är det viktigt att informationen är anpassad till
mottagaren och att onödig information sållas bort eller är möjlig för
mottagaren att ta bort. All information är inte relevant för entreprenören
under byggskedet men kan vara intressant senare i ett
förvaltningsperspektiv.77
En annan bild ges av en mättekniker på entreprenadsidan som anser att BIM
är digitala underlag vilka diskuteras mellan mätteknikern och den som utför
mängdberäkningarna. Det är endast de som har nytta av modellerna och

77
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använder sig av dem, arbetsledare och platschefer tittar i dagsläget endast på
2D-ritningar och går inte in och tittar i modellerna. 78
På ett annat entreprenadföretag anser mätchefen i ett vägprojekt att BIM är
ett mycket aktuellt ämne och ska tillämpas i rätt typ av projekt och med rätt
personer. BIM ska användas hela vägen från projektören och genom hela
projektet. Detta bland annat för att kunna upptäcka konflikter så tidigt som
möjligt i projekten, helst innan problemen uppstått i produktion. BIM öppnar
upp möjligheter för att kunna förutse kollisioner som kan uppstå i
produktionen. Modellerna som byggs ska också kunna användas direkt till
maskinstyrning och kunna skickas elektroniskt ut till maskinerna. Idag utförs
istället oftast överföringen av data till maskinerna via ett USB-minne.79 Att
BIM är något som kommer att användas mer i anläggningsprojekt i framtiden
är många överens om och mätchefen uttrycker det så här:
”BIM kommer att komma mer och mer och om man aldrig hoppar på tåget är
man aldrig med sen”
En mätspecialist på Trafikverket menar att BIM inte diskuteras så mycket på
kontoret. Hans bild av BIM innefattar anläggningsmodeller som i första hand
ska kunna användas för maskinstyrning, mängdreglering och
kvalitetssäkring.80
På ett konsultföretag beskriver en projektör BIM som en sammankoppling
mellan olika teknikslag som exempelvis väg, miljö, geoteknik, landskap och
VA. Alla dessa ska utgöra delar i en gemensam modell vilket innebär att det
måste vara väl genomtänkt i vilken ordning de olika delarna kommer utföras i
produktion samt kopplingen mellan dem. Först byggs flera modeller upp för
exempelvis befintlig mark, bergnivåer samt gamla vägar som ska rivas. Dessa
kan sedan utgöra underlag för uppbyggnad av den nya vägmodellen. Idag
finns det möjlighet att rent teoretiskt dela samma information och sedan välja
ut de delar som användaren vill se. Ett mål för framtiden är att kunna föra
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över detta direkt till bygghandlingen då det inte ses som optimalt att ta fram
en mängd pappersritningar.81
En konsult och forskare med kompetens inom BIM menar att BIM i dagsläget
går från att vara Building Information Modeling till att vara Building
Information Management där det handlar mer om förhållandet till
information än om informationen som sådan. Med detta menas hur
koordinering och samordning av bygginformation kan hanteras för att
beskriva en bygg- eller anläggningsprocess. För att den här informationen ska
kunna sparas och identifieras krävs en gemensam form, som exempelvis en
3D-modell. Sedan ska kedjan av aktörer kunna använda sig av den
gemensamma datamängden som finns och även kunna ta ut eller lägga till
information i en gemensam plattform. 82
I dagsläget eftersöks lösningar för att kunna beskriva ett virtuellt objekt som
ska motsvara ett reellt objekt. Objekten i modellen ska innehålla den
information som krävs för att beskriva hur de ska hanteras i ett byggprojekt.
Denna information kan exempelvis vara geometri, material, tidskoppling,
syfte, krav som styr och var dessa krav kan hittas. Varje objekt ska ha en unik
identitet och en unik geometri. Ett objekt behöver inte vara fysiskt utan kan
även vara reellt som exempelvis ett arbetsområde. BIM handlar om att kunna
hantera information samt hur informationen kan skapas och kopplas för att
kunna beskriva en process. Frågan är hur detta kan utföras. Antingen kan
informationsmodelleringen läggas in i en 3D-modell eller så kan objekten i 3Dmodellen ha kopplingar till olika typer av information.83
BIM skulle medföra många nyttor för beställare som exempelvis Trafikverket.
Det skulle bli enklare att kommunicera, enklare att ha koll på revideringar och
mängder samt ökad kvalité på revideringar. Med en modell som har korrekt
geometri, som kan användas direkt av entreprenören i sina maskiner, skapas
en gemensam definition av vad som ska göras. Det blir en kortare
inställelsetid och går fortare från planering till produktionsstart. Dessutom kan
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tid som idag läggs på produktion och arbetsledning läggas på uppföljning och
kontroll.84
En möjlighet är att industrialisera själva byggandet med repetitiva processer
genom att skapa en struktur för att reproducera liknande objekt. Detta
medför minskad osäkerhet och ökad kontroll samt en rationalisering av olika
lösningar genom att ha exakt kontroll på vilken effekt olika lösningar har.85
”BIM förändrar informationshanteringen så att alla får bättre, snabbare och
mer korrekt information och det sparar både tid och pengar.”
- Teknisk konsult
I figur 4-4 visas en grafisk översikt av den bild av BIM som framkommit under
intervjuerna. I bilden delas BIM upp i tre delområden: projektering,
information och produktion. Till varje område stolpas några tänkbara
områden upp, där BIM kan vara användbart.
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Projektering

BIM

•Mark
•Geologi,
•Förstärkning
•Grundvatten
•Mängdberäkning
•Masshantering
•Riskhantering

Information

Produktion

•Geometri
•Material
•Tidkoppling
•Styrande dokument
•Revideringar

•Maskinstyrning, mätteknik
•Mängdreglering
•Planering
•Kvalitetssäkring
•Kommunikation

Figur 4-4. Några exempel på inom vilka områden BIM kan vara användbar i
anläggningsprojekt.
4.2.2

Införandet av BIM

För att driva utvecklingen av BIM inom byggbranschen har
utvecklingsprogrammet OpenBIM startats där det i samarbete med olika
intressenter bedrivs forsknings- och utvecklingsprojekt.86 Arbetet som är igång
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inom exempelvis OpenBIM är mycket viktigt. Trafikverket och konsulter är på
gång och även programleverantörerna står på tå och vill förfina sina verktyg. 87
”Genom utökat samarbete med alla parter i branschen, inom till exempel
OpenBIM, är ingenting omöjligt.”
-Teknisk konsult
Inom företagen har grupper som jobbar för införandet av BIM startat på flera
håll. För de projekterande konsulterna handlar det idag mycket om att få in
mer 3D-projektering i arbetet och utvecklingen av detta ligger även som ett av
affärsmålen från ledningen.88
En av orsakerna till att implementeringen av BIM tar tid kan bland annat vara
att beställaren inte har krävt det i upphandlingarna. Flera entreprenörer har
uttryckt att de har väntat i flera år på att få en färdig anläggningsmodell från
beställaren. Det är beställaren som måste ställa krav på en fungerande
anläggningsmodell från projektörerna, som sedan entreprenörerna kan
fortsätta att arbeta med, för att något ska hända.89 Andra orsaker till att det
tar tid att införa BIM är att det är flera tekniker inblandade, ett stort antal
konsulter, entreprenörer och leverantörer med olika företagskulturer samt att
olika programvaror används på företagen. Det är många bitar som ska falla på
plats och samordnas för att det ska fungera. Några delprojekt är på gång där
exempelvis visualisering, kommunikation och energianalyser utvärderas mer
specifikt. 90 BIM kommer att komma mer och mer och lärdomen från större
projekt kommer att ge en hel del erfarenheter för att driva utvecklingen
framåt.91
Ett mål kan vara att skapa en 4D-modelleringsplattform och en modell för att
positionera anläggningsmaskiner i realtid, följa upp och sedan även kunna
mäta utfallen. Detta tillsammans med maskinstyrning utgör en stor potential
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att styra produktionen med hjälp av modeller och därigenom kunna flytta en
maskin från en plats till en annan vid förändring i produktion. 92
Sverige ligger långt fram i norden när det gäller utvecklingen av BIM och det
är främst tack vare mjukvaruleverantörernas driv med förbättring av
programvaror. Utvecklingen har framförallt skett inom statliga organ och på
universitet. För att kunna utveckla en mjukvara krävs det en mottagare, en
kund, som har både kompetens och teknik vilket saknas idag. I Sverige ställs
inte krav på vad exempelvis projektörerna ska använda för verktyg, detta då
det strider mot LOU, lagen om offentlig upphandling. Beställaren kan inte
ställa krav på projektören att arbeta på ett visst sätt och projektörerna
kommer därför inte heller att ta några steg mot förändring. 93
BIM är inte en teknik utan ett synsätt vilket medför att införandeprocessen
blir segdragen. Detta då ett synsätt bara blir gemensamt när alla har samma
syn, och det kan ta tid. Värdet av BIM synliggörs först när en viss nivå
uppnåtts och det krävs en mental inställning hos de olika aktörerna för att de
ska ta steget att införa en förändring. Många menar att BIM är bra men kan
inte säga på vilket sätt. Därför behövs det ett incitament, en anledning, till
varför BIM ska införas och för att uppnå detta krävs ett värde på hur bra BIM
är. 94
Ett förslag på ett första steg mot införandet av BIM är att skapa en 3D-design
med objektifiering. Med detta menas att modellen ska vara objektindelad och
att varje objekt ska ha egen identitet. När objektifieringen är löst kan tid och
resursinformation kopplas till dessa för att sedan kunna visualisera
produktionsprocessen. Många aktörer ser bara till sin egen del i projektet och
har svårt att se hur deras område påverkar ett annat i projektet eller vilka
förutsättningar andras områden kan skapa för deras område. Beställaren har
därför en viktig roll att beskriva nyttan med att driva utvecklingen åt något
håll samt att visa nyttorna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Om det
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krävs merarbete av någon part och detta merarbete inte blir ekonomiskt
försvarbart så tar det längre tid att införa något nytt.95
”BIM handlar om att implementera ett synsätt och en inställning”
- Teknisk konsult
Från 2D till 3D
Det pratas mycket om framtiden och huruvida pappersritningar ska minskas
till antalet eller till och med tas bort helt och att 2D-ritningar ska ersättas med
3D-modeller. Det har redan skett i andra branscher som inom
produktindustrin.
Många anser att ritningar i pappersform inte ska tas bort helt utan istället
fungera som ett komplement till modellerna.96
”Ibland pratas det mer om att få bort pappret än om själva syftet”
- Teknisk konsult
Under projekteringen byggs alltid en 3D-modell upp oavsett om det i första
hand efterfrågas 2D-ritningar eller en anläggningsmodell. Däremot kommer
modellen att bearbetas under en längre tid när det ska levereras en
anläggningsmodell97
till skillnad från beställning av 2D-ritningar där
anläggningsmodellen inte färdigställs helt. Den sista biten utförs då i stället
med handpåläggning i ritningarna. 98
En del menar att det är svårt att samlas kring en modell och anser att det är
lättare att samlas runt ritningar som de kan bläddra och föra anteckningar i. 99
I dagsläget är det svårt att överge pappersritningarna helt och det kommer att
krävas en övergångsperiod från ritningar till modeller100
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Det framkommer av intervjuerna att entreprenörer anser att beställaren ska
tillhandahålla en anläggningsmodell redan i anbudsskedet. Projektören
projekterar i 3D men ska leverera ritningar till beställaren i 2D och sedan får
entreprenörerna göra om detta till egna 3D-modeller. Det borde vara
kostnadsbesparande att köpa 3D-handlingar direkt av projektören och ge
vidare till entreprenören, med det skulle innebära en dyrare projektering
eftersom beställaren måste köpa en modell som motsvarar den färdiga
vägen.101
4.2.3

Anläggningsmodell

I dagsläget finns ingen klar definition på vad en anläggningsmodell är och ska
innehålla. Nedan beskrivs lite olika synpunkter från intervjupersonerna kring
ordet anläggningsmodell.
En anläggningsmodell kan beskrivas som en modell över en anläggning som
ska redogöras per geometri. Idag har detta blivit en ”slasktext” som många
har en förutfattad mening om. 102
En vägprojektör beskriver en anläggningsmodell som sin vägmodell i det CADprogram han använder. Den ska innehålla hela vägen med skevningar, slänter,
vägöverbyggnad m.m. Alla material som behövs för mängdberäkningar
redovisas i sektionerna.103 Modellen kan utvecklas mycket genom att
exempelvis redovisa jordarter och bergnivåer samt lägga in detaljer som
skyltar. Det finns inte geotekniska undersökningar som kan täcka upp hela
ytan och någonstans måste balansgången hittas för vad som är ekonomiskt
lönsamt att ha i en modell. 104
Anläggningsmodellen kan också beskrivas som en modell med alla
brytpunkter för ett objekt, exempelvis för terrass, bombering, sidor på vägen,
förstärkningslager och bärlager. Alla linjer ska vara höjdsatta och modellen ska
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vara uppdelad så att vissa specifika delar kan plockas ut. Det är inte säkert att
det som projektörerna skapar idag går att använda direkt i maskinerna.105
En annan beskrivning är att en anläggningsmodell är en 3D-modell med olika
lager, vägkanter och allt annat som behövs för att kunna bygga utifrån den.
Modellen ska exempelvis kunna användas för mängdreglering och det är av
stor vikt att linjerna kodas på ett bra sätt. Detta för att det ska vara tydligt
vilken typ av schakt eller fyll som ligger under dessa kodade linjer för att
underlätta sammankoppling mot AMA-systemet. 106
I vissa fall har beställaren beställt underlag till en anläggningsmodell av
projektörerna. Detta kan tolkas som leverans av bland annat plan, profil,
normalsektion och skevningsdiagram, vilket är grunden till en
anläggningsmodell. Men modellen som de har byggt upp innehåller mer
information än vad som sedan går att generera utifrån de underlag som
levereras. I modellen kan exempelvis alla skikt med geotextil namnges och på
så sätt få ut arean och sedan mängderna. Alla sådana beteckningar ligger
lagrade i modellen. Vägkorridoren innehåller exempelvis alla topp- och
terrasskoder och sedan finns möjlighet att plocka ut den information som det
finns intresse av hos mottagaren.107 Denna mängdinformation ska sedan in i
andra system där den ligger till grund för tid- och resurssättning. 108
För att entreprenörerna ska ha nytta av den information som projektörerna
tar fram måste de kunna fortsätta arbetet på det som projektörerna har byggt
upp. Entreprenörerna och projektörerna måste kunna hantera samma data
och ha möjlighet att göra ändringar i den. I dagsläget är detta oftast inte
möjligt utan entreprenörerna gör om data som kommer från projektören för
att den ska passa deras system.109
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Erfarenheter av anläggningsmodeller
I dagsläget anser projektörerna att det inte är möjligt att göra en
anläggningsmodell utan handpåläggning med de program som används idag.
Exempel på områden som ritas för hand är korsningar, cirkulationsplatser och
diken, vilket innebär att modellen tappar en del av sitt värde. 110
Projektörerna utför mängdberäkningar både för hand och utifrån modellen
där detaljer som exempelvis släntkilar, utspetsningar och korsningar
mängdberäknas för hand.111 Skaparna av programmen som projektörerna
använder måste hänga med i utvecklingen och lösa dessa svårigheter. 112
All projektering görs i 3D och presenteras i slutändan som 2D-ritningar. Detta
är dock inne i en förändringsfas då beställare har börjat beställa
anläggningsmodeller från projektörerna. När leveransen ska vara 2D-ritningar
görs modellen i stort sett färdig men då den inte ska levereras behöver den
sista biten inte utföras. Det kan handla om små ändringar eller justeringar
som görs direkt på ritningarna och inte i modellen. 113 När det är beställt en
anläggningsmodell måste projektören idag leverera både anläggningsmodell
och pappersritningar då ritningarna har högre status än modellen. 114
När en anläggningsmodell är beställd får den lite högre status eftersom den
blir en del i handlingen. Dock är det fortfarande pappersritningar som gäller
juridiskt sett men kanske kan modellerna lyftas upp till samma status som
ritningarna har i framtiden.115
Under projektets gång uppstår alltid mer eller mindre fel och brister i
handlingarna. Brister kan exempelvis finnas i granskningen av inmätningsdata
från terräng där till exempel flygskanning är en inmätningsmetod. Data från
skanningen kompletteras vanligtvis inte med manuell inmätning för att
säkerställa att den är tillförlitlig. Brister i kontrollen leder till problem med
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mängder som inte stämmer. Felen upptäcks ofta för sent och problemen som
uppstår kostar pengar.116
På geotekniksidan behöver nya former hittas för presentation av data. Det
gäller att hitta verktyg som kan användas för att exempelvis ta fram
jordlagermodeller och kunna lägga in sådant som förorenade marker i
anläggningsmodellen. I dagsläget blir informationen tolkad och översatt till
modeller.117
Under alla projekt måste befintliga ledningar i marken kontrolleras så att det
finns vetskap om hur de ligger inför kommande undersökningar och
byggnationer på platsen. Det svåra med dessa ledningar är att även om det
finns relationsritningar på det som är under mark, som exempelvis el-, teleoch VA-ledningar, är den informationen många gånger osäker.118
Ledningsdata som finns för befintliga ledningar är till största del i 2D men det
skulle vara bra att ha dem i 3D. För exempelvis VA skulle det kunna finnas
intelligenta databaser med 3D- och objektdata. 119
Idag bygger vägprojektörerna i sektioner där det saknas intelligens mellan
sektionerna. Detta innebär att en anläggningsmodell kan genereras men kan
inte bli fullständig då ytan inte kan beskrivas överallt. 120 Projektörerna är
därför i händerna på programutvecklarna då de inte kan göra mer än
programmen tillåter. Det skulle exempelvis behövas en funktion för att kunna
koppla mot tiden. Programmen har också svårt att hantera stora modeller
vilket medför att projektörerna får dela upp modellerna och oftast finns inte
heller heltäckande underlagsmaterial. Det innebär att de försöker hitta egna
lösningar där programmen inte klarar av att få det att se bra ut. 121
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Kraven på anläggningsmodellerna
Uppdragsbeskrivningen är det styrande dokument/kontrakt där det framgår
vad projektören ska leverera.
Kraven på anläggningsmodellens utformning hade kunnat vara tydligare, med
bättre objektanpassning. Det verkar som om det råder en osäkerhet i hela
branschen, att det handlar om en mognadsprocess. Om det skulle finnas en
klar syn på vad en anläggningsmodell ska innehålla, hade det nog kunnat
förmedlas till projektörerna. 122
Det framgår inte i uppdragsbeskrivningarna vilket innehåll en
anläggningsmodell ska ha, utan där beskrivs det hur den ska redovisas, vilket
innebär att projektörerna försöker leverera det de tror att entreprenörerna
vill ha.123 Det blir en fråga om hur kraven ska tolkas och i slutändan försöker
projektörerna hitta en nivå som fungerar och levererar det.124 Att bara skriva
att det ska levereras data för maskinstyrning är inte ett tydligt krav på en
anläggningsmodell. Många gånger kan det bli en dialog mellan projektören
och den entreprenör som har blivit kontrakterad för utförandet om vilken
data entreprenören behöver. Men att lova entreprenörerna för mycket
underlag av data kan innebära ett merjobb, som projektörerna inte får betalt
för i slutändan.125
Bristen på tydliga krav i uppdragsbeskrivningen innebär att projektörerna inte
levererar allt som de kan leverera och som de har kunnat under en lång tid,
utan de levererar bara det som de tror krävs. 126
En av Trafikverkets projekteringsledare uttrycker att Trafikverket behöver få
information om entreprenörernas önskemål för att kunna ställa rätt krav på
utformningen av modellerna. Entreprenörerna efterfrågar alltid underlag för
maskinstyrning, men frågan är vad de tillhandahållna modellerna ska
innehålla. Att det saknas konkreta krav leder till att projektörerna
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provlevererar till beställaren tills dess att en nivå som beställaren godkänner
har uppnåtts.127
Fler instämmer i bilden av att kraven är luddiga, men tror att det kan bero på
att allting är ganska nytt och att det inte finns någon färdig modell för hur det
ska fungera. Det är självklart att det ska vara ett samarbete under
utformningen av kraven mellan alla de som ska hantera modellen; beställare,
entreprenör och projektör. Som det fungerar idag så saknas det samarbetet,
det är en situation med ”vi” och ”dem”.128
En annan viktig aspekt utöver de tekniska kraven på anläggningsmodellen är
hur ändringar i modellen ska genomföras. I upphandlingen är det rimligt att
även handla upp ett antal timmar för korrigeringar och ändringar i modellen
under produktionen. Det kan bli ett problem eftersom konsulter ofta arbetar
med flera olika projekt samtidigt och därmed är det svårt att på förhand säga
hur fort det kan gå att få modellen uppdaterad. För entreprenören som
kanske står och väntar med en grävmaskin är det viktigt att uppdateringen
sker snarast, eftersom stillastående maskiner kostar stora summor pengar.
Det måste finnas tillgängliga resurser upphandlade, vilket inte borde innebära
några större extrakostnader i stora projekt.129
Granskning
I dagsläget är modellen inte en giltig handling och därför kontrolleras den inte
av beställaren, även om entreprenörerna får tillgång till den. Modellen borde
säga samma sak som ritningarna som granskas, bortsett från manuella
justeringar som utförts på ritningarna. 130
Projektörerna har idag ett kvalitetssystem som innebär en intern granskning
enligt framtagna checklistor.131 Beställaren får granskningshandlingar som
granskas under en viss tid, men modellen granskas inte, utan det är materialet
i 2D som är utskrivet på ritningar som granskas. I OpenBIM pågår ett projekt
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där det bland annat utreds hur BIM-modellen i framtiden kan bli ett
”dokument” som kan ersätta ritningar på film eller PDF. Det ska också finnas
möjlighet att visualisera att en ny anläggning fungerar som det är tänkt att
den ska göra. 132
Under projekten sker interna samgranskningsmöten, men även där sker
samgranskningen av olika teknikslag i 2D. En framtidsvision är att kunna
granska olika modeller tillsammans för att hitta kollisioner eller upptäcka
andra saker som kan ställa till problem.133
”Det vore drömmen för oss med intelligenta modeller som är möjliga att
granska direkt i datorn”
- Teknisk konsult
Den typ av modell som skapas idag är svår att granska. Det är tvärsektionerna
som bygger upp modellen och de ritningar som genereras ur modeller som är
underlaget för granskning.134 Även om modellen skickas för granskning till
Trafikverket finns det ingen där som kan ta emot den och granska den. I
framtiden behöver Trafikverket ha den kompetensen i sin organisation.135
Entreprenörerna kontrollerar det underlag som tillhandahållits från
projektörerna mot pappershandlingarna, innan en modell för maskinstyrning
byggs upp. Att få en färdig modell som projektören levererar och garanterar
är rätt, kan få konsekvenser om det ändå finns fel, speciellt om en oerfaren
maskinförare utför jobbet. Om projektören ska leverera en anläggningsmodell
måste det finnas någon från beställarsidan som granskar och kontrollerar
handlingen.136 Detta förfarande är dock så nytt att ingen vet hur modellerna
ska granskas och därför behöver det tas fram rutiner för hur granskningen ska
gå till. 137
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Ansvar
Det åligger beställaren att leverera något som är rätt och riktigt, men som
entreprenör finns ett ansvar att kontrollera att det stämmer och se till att det
inte händer något som ändrar förutsättningarna.138
Idag tar projektören inte på sig något ansvar gällande modellen men det finns
åsikter om att projektören borde ansvara för alla eventuella fel i modellen.
Det kan vara svårt att få ut modellen från projektören eftersom denne inte
alltid vet om det skett någon revidering som modellen inte är uppdaterad
efter. Att inte lämna ut modellen kan också vara ett sätt att slippa
diskussioner om eventuella fel i framtiden. Som entreprenör måste allt som
erhålls utöver pappershandlingar kontrolleras noggrant eftersom det inte har
någon juridisk status.139
Modeller som inte ingår i handlingen granskas inte och därför lämnar
projektörer oftast inte ut extra material. Om material lämnas ut i efterhand så
blir det lätt så att de tolkas som att de ingår i den kvalitetssäkrade och
juridiska handlingen.140 Som projektör är det viktigt att vara noggrann med
vad som lämnas ut och att alla uppgifter som levereras är rätt. För att en
modell ska kunna lämnas ut ska den ingå i handlingen och projektören ska ha
fått betalt för att uppföra och kontrollera den.141
4.2.4

Användningsområden

Från beställarhåll finns ett intresse att använda modellerna för att ta fram
volymer och mängder samt för kontroller. Andra möjligheter är att lägga in en
anläggning eller en väglinje och därigenom kunna se hur den påverkas ur olika
perspektiv så som naturintressen, massbalanser, arkeologi och typografi.142
Ett syfte som framkommit med att beställa anläggningsmodeller är att de ska
användas för maskinstyrning, kvalitetssäkring och mängdreglering.143
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Entreprenörerna som skapar egna anläggningsmodeller gör det främst för att
använda dessa till maskinstyrning och mängdberäkning.144 I framtiden ser
entreprenörer möjligheten att använda modellerna för kapacitetssimulering
och att upptäcka problem före de uppstår i produktionen. 145
Objekten i modellerna kan tilldelas egenskaper i form av metadata som
exempelvis materialkostnader och materialegenskaper. Detta gör dem mer
intelligenta då inte enbart mängder och läge fås ut ur modellen utan även
kvalitetskrav och topologiska förhållanden. Denna information kan kopplas till
mängdbeskrivningar, tekniska beskrivningar eller kostnadskalkyler.146
Visualisering
En projektör menar att de använder modellerna för visualisering i någon form
i de flesta projekt. Det är ett bra hjälpmedel för att kunna visa beställare,
sakägare och beslutsfattare en bild av hur projektets resultat kan se ut, se
exempel på visualisering av ett vägprojekt i figur 4-5. Även internt använder
de visualisering redan i tidiga skeden för bland annat sol- och skuggstudier,
även om det blir ganska grovt. Det går att utarbeta enklare visualiseringar och
presentationer direkt ur modellen som kan användas på exempelvis
projekteringsmöten. Detta hjälpmedel kommer att utvecklas och bli mer
användarvänligt i framtiden.147 Möjligheten att kunna visualisera modellerna
kan leda till bättre kontroll och kvalité och ger en bättre bild av den nya
anläggningen.148
Erfarenheten av att använda visualisering som hjälpmedel finns även hos
beställare. I ett fall skapades en VR-modell som sedan användes på ett
sakägarmöte för att med fiktiv verklighet visa på hur det mest troligt kommer
att se ut.149
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Möjligheten att visualisera och skapa en beskrivning av byggprocessen
bestående av ett flöde av aktiviteter och resurser är en stor tillgång. Det finns
många fördelar med att kunna visualisera processen som exempelvis att ha
kontroll på mängder och kostnader innan byggstart samt för uppföljning. Ett
hinder på vägen är svårigheten med objektifiering vilket ännu inte är löst.150

Figur 4-5. Exempel på visualisering ur ett av Trafikverkets projekt. 151
Information
Trafikverket har resurser som samordnar mellan myndigheter, projektörer,
beställare och entreprenörer, vilket leder till att informationsflödet fungerar
bra ur beställarens synvinkel. Med Trafikverkets (tidigare Banverkets)
projektportal, IDA, struktureras informationen upp på ett praktiskt sätt. Till
portalen har även konsulter en viss behörighet och bland annat finns
möjligheten för dem att leverera digitalt material. Ett gott exempel är när
dåvarande Banverket har haft krav på digitala leveranser i järnvägsplanskedet
och denna data finns sedan tillgänglig för de som har utfört
150
151
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detaljprojekteringen.152 Även tidigare Vägverket har ett liknande system,
Chaos.
Eftersom mycket av den ursprungliga informationen blir ointressant i de
senare skedena är det viktigt att man sållar bort den information som inte är
nödvändig för att anläggningsmodellen ska kunna användas genom alla
skeden i ett projekt.153
Ur förvaltningsperspektiv är det en intressant fråga vad modellerna ska
innehålla. Idag har Trafikverket inte modeller som förvaltningsdata, men för
järnvägsprojekt skulle en 3D-presentation av anläggningen med kodade
objekt, där 3D-modellen kunde samköras med BIS, Baninformationsystem,
vara intressant ur förvaltningsperspektiv. En viktig aspekt är då hur det
systemet på ett effektivt sätt ska hållas aktuellt.154
En modell som är ett levande dokument från projektören och beställaren där
revideringar och inmätningar från produktionen läggs in, blir i slutändan
relationsunderlaget. Det är då viktigt att projektörerna är med från början till
slut.155 En projektör menar att det idag saknas incitament för dem att vara
delaktiga under produktionsskedet. Ofta har de ett slutmöte när allt är klart
och får då en viss feedback från beställaren, dock borde detta ske även under
produktionstiden.156
Entreprenören är helt bortkopplad från projektören i generalentreprenader,
men i totalentreprenader är det en bättre samverkan dem emellan, vilket
borde vara bättre.157 En projektör beskriver det som att där entreprenörens
uppdrag börjar tar projektörens uppdrag slut. Hade det varit möjligt att veta
vem som ska vara entreprenör redan när projekteringen startade, skulle
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möjligheten finnas att samverka med entreprenören, men så är inte fallet i
verkligheten.158
Totalentreprenader samt samverkansformer som partnering kan vara en
möjlighet till en förbättrad kommunikation, eftersom det då sker ett tätare
samarbete mellan beställare, entreprenör och konsult redan från början i
jämförelse med utförandeentreprenader.159
Mängdhantering
Mängdregleringen är ett tidskrävande moment för mätteknikerna som ofta
får jobba både med mätteknik och mängdreglering. Det vore optimalt att ha
flera resurser så att de skulle kunna gå in mer på djupet inom respektive
område. För att kunna kontrollera om entreprenörernas mängduttag stämmer
behöver beställaren ha en modell att utgå ifrån. Entreprenören bygger en
modell utifrån de pappersritningar som denne tilldelas i bygghandlingen. Det
underlättar om beställarens mätspecialist får tillgång till entreprenörernas
modell, men eftersom den kostat tid och pengar att ta fram, får
mätspecialisten ofta lägga resurser på att bygga en egen modell. Sedan
tillkommer det ett arbete med att jämföra modellerna. Eftersom det tar
mycket tid i anspråk är det inte möjligt att kontrollera allt, utan det utförs
stickprover eller kontroller där det är tydligt att mängderna inte kan stämma.
Att det nästan alltid skiljer mellan mängderna som tas fram ur de två
modellerna beror bland annat på olika tolkningar av AMA. Huruvida det är
värt att diskutera skillnaderna beror på material och kostnader.160
När det är beställt en anläggningsmodell av projektören kan beställare och
entreprenör använda sig av samma modell. I stället för att jobba mot varandra
har de en gemensam startpunkt för mängdberäkningar och kan tillsammans
komma överens om den bästa lösningen i stället för att diskutera vad som är
rätt och fel. Om en mätspecialist kommer in tidigt i ett projekt ges denne en
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möjlighet att vara med och styra utformningen av modellen, samt att
kontrollera underlaget som modellen utgår i från.161
Även entreprenörer ser en fördel med en gemensam modell och menar att
det skulle leda till en rättvisare mängdhantering. Så länge utförandet sker
exakt efter handlingarna kommer mängderna att vara helt i linje med
beställarens uppgifter.162
Maskinstyrning/Mätteknik
Anläggningsmodeller skapas av entreprenörerna i de flesta större
anläggningsprojekten.163 Modellerna används för maskinstyrning, eller för
utsättning, via handdatorer och skapas utifrån de underlag som
entreprenören får. Att skapa modellerna utifrån pappersritningar blir ett extra
steg jämfört med om de får 3D-modeller som går att använda direkt i
produktion. Tiden det tar att bygga modeller kan i stället läggas på att
kontrollera de tillhandahållna modellerna. 164 Att få modellen redan innan
byggstart skulle leda till att planeringen av jobb skulle gå fortare och
maskinerna skulle kunna förses med modeller direkt, vilket resulterar i en
tidigare byggstart.165
Idag bygger entreprenören upp en modell av varje enskild väg vilket innebär
att en stor huvudmodell måste delas upp i mindre modeller som är möjliga att
hantera. Små modeller som täcker en kilometer åt gången med ett överlapp
är lämpligt både i datorn på kontoret och i maskiner.166 En tillhandahållen
modell måste vara uppbyggd på ett sådant sätt att den är lätt att dela upp i
mindre delar för att vara anpassningsbar ute i produktion.167
Det är ibland ett problem att det som byggs nu kan vara projekterat för flera
år sedan. Under dessa år har tekniken gått framåt vilket innebär att det blir

161

Beställare (intervju 2011)
Entreprenör (intervju 2011)
163
Entreprenör (intervju 2011)
164
Entreprenör (intervju 2011)
165
Entreprenör (intervju 2011)
166
Entreprenör (intervju 2011)
167
Entreprenör (intervju 2011)
162

57

ett släp i tekniken. Ett annat problem är att den totala modellen inte
uppdateras när det sker ändringar. En grundpelare borde vara att de digitala
dokumenten uppdateras först, på så sätt kan utsättningsdata snabbt göras om
och skickas till maskinerna.168
Kalkyl
Genom att koppla modellen till ekonomi i form av material och transporter
skulle det gå att interaktivt ändra exempelvis profilen och se utfallet. För en
lång sträcka med schakt- och fyllningsarbeten är massförflyttningar en stor
kostnad. Att kunna simulera hur kostnaden varierar med olika
transportfordon som dumper och lastbil ger möjlighet att även variera
standarden på byggvägen. Både transport och material är viktiga parametrar
som kan påverka ekonomin i projektet mycket.169
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5

I detta kapitel analyseras den av författarna insamlade data. Respondenternas
svar från intervjuerna jämförs med teorin och författarnas egna åsikter och
slutsatser sammanställs.

5.1 Synen på BIM
BIM handlar dels om processen och dels om produkten i Trafikverkets bild av
BIM. De intervjuade konsulterna, beställarna och entreprenörerna har en mer
splittrad bild av vad BIM egentligen är. En del har inte mer än nuddat vid
begreppet tidigare, medan andra är mer eller mindre specialister och deltar
aktivt i olika utvecklingsprojekt. Att BIM handlar om en modell, är gemensamt
för flera av respondenterna, men när det gäller modellens innehåll talas det
främst om olika användningsområden, snarare än vad BIM är.
En av konsulterna menar att BIM inte nödvändigtvis behöver innehålla en
modell, utan att det är informationshanteringen som är det väsentliga.
Modellen kan vara ett verktyg för att samla information, men andra verktyg är
också möjliga. Det viktigaste är ett gemensamt synsätt på informationen och
en gemensam plattform. Den teori som presenterats i tidigare kapitel styrker
samtliga bilder av BIM. De olika begrepp som BIM står för; Building
Information Model, Building Information Modeling och Building Information
Management talar för att en enhetlig bild av BIM saknas. Delar i teorin säger
att en 3D-modell inte är BIM, utan det talas om att för att en modell ska vara
BIM ska det vara en intelligent modell. Ytterligare litteratur talar inte om
modellen alls, utan om ett arbetssätt, en process.
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5.2 Införandet av BIM
För att implementera BIM behövs beskrivningar och dokument som stöd
enligt Trafikverket. Ännu finns inga krav från Trafikverket som stödjer
entreprenörernas och konsulternas införande av BIM, vilket entreprenörerna
menar utgör en stor del i varför införandet tar tid. Men beställarna vill inte
ställa kraven på fel sätt eftersom det exempelvis riskerar att strida mot LOU.
De krav som studerats under denna studie är alltför allmänt hållna och ställer
egentligen krav på vilka användningsområden som en anläggningsmodell ska
kunna användas till, men inte på vilket sätt. Kraven lämnar utrymme för
manuell handpåläggning, istället för att kräva att modellen ska vara fulländad,
i den mening att geografin är helt korrekt och motsvarar den produkt som i
slutändan ska levereras. Det råder en konstig situation när beställarna inte vill
ändra kraven och projektörerna inte ändrar sitt sätt att jobba, innan de får
uttryckliga krav på det. Konsulternas roll är att leverera det som avses i
förfrågan från beställaren, även om viljan finns att vara med och utveckla. En
annan anledning till att införandet tar tid är inte bara alla aktörer som ska
komma överens utan också att ett antal olika teknikslag ska enas sinsemellan.
Även om några delprojekt där BIM används är i gång, så saknas erfarenheter
från projekt där BIM används genom hela projekten och där BIM utgör en
större roll än 3D-projektering och visualisering. Det verkar saknas provprojekt
där BIM funnits med redan från tidigare skeden. Bristen på erfarenheter gör
att det är svårt att konkret synliggöra vilka vinster en satsning på BIM skulle
ge. Det kan dessutom vara svårt att mäta nyttan, eftersom det i så fall måste
göras en jämförelse mellan projekt som liknar varandra. Att isolera den nytta
som uppkommit på grund av BIM, kan också vara svårt eftersom många andra
faktorer kan ha betydelse från ett projekt till ett annat. Även där finns ett
dilemma när få vill satsa och prova innan de vet om de får igen något på det
och utan satsningar på provprojekt fås inga erfarenheter. Trafikverket
framhåller att det behövs samordnare som fungerar som en länk mellan de
olika aktörerna i projekten. Men för att lyckas behöver information om BIM
och utbildningar nå ut även till de som inte ingår i den lilla gruppen av
specialister.
Att Trafikverket beslutat sig för att satsa på BIM är ett mycket viktigt beslut,
som kan ge ett stort utslag hos konsulter och entreprenörer. Trafikverkets
framtagande av BIM-strategier och mål med BIM kommer antagligen att leda
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till ökade krav på projekterande konsulter och så småningom även få samtliga
entreprenörer med på BIM-satsningen.
Det framkommer att objektindelade 3D-modeller kan vara ett första steg mot
BIM. Men att lösa frågan vad ett objekt är i exempelvis ett vägprojekt är inte
så lätt. Ett objekt kan vara någon form av byggstenar där vägsträckan delas in i
delar, men till skillnad mot en husbyggnad där allting består av mer eller
mindre avgränsade delar, blir en långsträckt väg mer abstrakt. De flesta
projektörer projekterar idag i 3D, men programmen är inte objektorienterade
utan beskriver det som ska byggas med linjer.
Att gå från 2D till 3D är inget som sker i en handvändning. Även om
projektörerna bygger upp 3D-modeller och har gjort det under ett antal år, så
framkommer det under intervjuerna att de dataprogram som är vanliga idag
inte är kompletta. Det innebär att många justeringar görs på ritningarna i
stället för i modellerna. I en del fall är det fullt möjligt att göra ändringar i
modellerna, men det saknas tid och ibland även kunskap för att utföra det.
Det skulle krävas att beställarna till en början ställer högre krav på
projekteringen, vilket även skulle medföra en högre kostnad inledningsvis, då
tidsåtgången kan komma att öka, se figur 5-1. Men med mer erfarenhet och
bättre utvecklade programvaror skulle nog projekteringskostnaden kunna gå
ner på samma nivå igen. Det framkom några hinder gentemot en minskad
användning av 2D ritningar, där det sägs att det är svårare att sitta
tillsammans och titta på en modell, samt att det krävs andra program än vad
som finns idag, hos till exempel platschefer. Författarna tror att denna bild av
svårigheterna med 3D-modeller består i att det finns ett visst motstånd mot
förändringar och att en övergång från 2D till 3D kräver ny kunskap till flera
yrkeskategorier. Att tekniken brister idag har framkommit tydligt under
intervjuerna, något förvånande eftersom det talas om att tekniken inte är
hindret. När det gäller husprojekt är programvarorna anpassade och där går
det nog att konstatera att tekniken finns. Men för anläggningssidan finns
mycket kvar att önska för att det ska vara möjligt med intelligenta modeller.
Den teknik som finns och som utvecklas hela tiden, behöver användas på rätt
sätt. Samtidigt som tekniken för att bygga modellerna går framåt, behöver
även tekniken för att kunna använda modellernas potential utvecklas. Rum
som utformas för samgranskning på projekteringskontoren kan vara en viktig
del, men även andra delar så som arbetsmöten, både internt på
projekteringskontoret och även tillsammans med beställare, eller mellan
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beställare och entreprenören. I och med att modellen får en större del i
projektet, måste tekniken och rutinen kring den anpassas.

Figur 5-1. BIM jämfört med 2D-CAD i projektering170

5.3 Anläggningsmodell
Definition
Då det inte finns någon tydlig definition på vad en anläggningsmodell är
skapar aktörerna egna definitioner utifrån den information som finns,
exempelvis ur uppdragsbeskrivningar. Detta leder till en otydlighet när det
gäller vad som ska utföras och levereras. En av de intervjuade menar att en
anläggningsmodell har blivit som en ”slasktext” som kan innebära olika saker
beroende på vem man pratar med. Det krävs därför en klar och tydlig
definition på vad en anläggningsmodell är så att inga missförstånd ska kunna
uppstå och så att alla vet vad en leverans av anläggningsmodell innebär.

170
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Ansvar
Något som ställer till problem när det gäller anläggningsmodeller är den
juridiska biten. Då 2D-ritningarna har högre status än modellerna måste 2Dritningar levereras även vid beställning av anläggningsmodell. I dagsläget
gäller alltså 2D-ritningarna över modellerna vilket bör förändras i framtiden
om anläggningsmodeller ska ingå i beställningarna. De bör åtminstone få
samma status som ritningarna.
Luddiga krav
Kraven som idag ställs på utformningen av en anläggningsmodell är inte så
tydliga som de hade behövt vara. Även om objekten i sig skiljer sig mellan
olika projekt kan kraven på anläggningsmodellen se likadana ut i
beskrivningarna. I intervjun har det framkommit önskemål på att kraven skulle
kunna vara mer objektsanpassade och visa vad modellen ska innehålla för just
det objektet. Det är svårt att veta hur bra krav ska utformas. Modellen ska
kunna användas av flera olika personer i projekten, av både projektörerna,
beställaren och entreprenörerna. Framtagandet av kraven måste därför ske i
samråd mellan alla aktörer. I intervjuerna synliggörs också att det är en
situation med ”vi” och ”dem” där alla bara ser till sin egen del utan att tänka
så mycket på hur de olika delarna i projektet är beroende av varandra. Detta
kan kanske minskas med hjälp av att använda mer totalentreprenader och
partnering. I totalentreprenaden tar entreprenören in en egen konsult vilket
skulle kunna förbättra samarbetet och informationsflödet dem emellan.
Partnering skulle också kunna bidra med att alla arbetar mot samma mål och
att ”vi” och ”dem” situationen kan minskas ner. Alla jobbar istället med öppna
böcker och för projektets bästa och inte bara för egenintressen.
Ändringar i modellen, uppdateringar
Det är viktigt att bestämma hur ändringar i modellen ska kunna genomföras
så att modellen kan hållas uppdaterad kontinuerligt. En av de intervjuade på
beställarsidan uttryckte det som så att projektörerna borde vara med längre i
projekten genom att redan i upphandlingen skriva in dem som tillgängliga
resurser under byggskedet. Då kan de vara med och svara på frågor åt
entreprenören samt sköta uppdateringar som krävs i modellerna.
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CAD-program
Flera av de intervjuade uttrycker att programvarorna som används idag inte är
helt anpassade för att kunna bygga hela modeller i CAD. Det leder till att vissa
bitar måste göras för hand vilket gör att modellerna tappar en del av sitt
värde. Dessutom har programmen svårt att hantera stora modeller vilket gör
att det går tungt att arbeta med modeller i stora projekt.
Granskning
Det förs diskussioner huruvida granskning ska utföras i modellerna från
beställarhåll eller inte. Som det ser ut idag saknas det ofta kompetens på
beställarsidan för att gå in och granska modellerna. Huruvida det behövs en
kompetens hos beställaren eller om det är projektörerna själva som ska stå
för granskningen av modellerna är något att fundera på. Det har dock
framkommit synpunkter under intervjuerna att beställaren bör ha en sådan
kompetens så att det kan granska modellerna. Projektörerna granskar
modellen genom att kontrollera ritningarna som tagits fram från modellen, då
det är svårt att granska modellen direkt. Även entreprenörerna kontrollerar
modellen mot de tillhandahållna ritningarna. Det är viktigt att det finns klara
krav på hur modellen ska kontrolleras och att programmen utvecklas för att
göra det möjligt att hitta fel och brister på ett enkelt sätt.

5.4 Användningsområden
Visualisering
Idag använder projektörer och beställare visualisering i olika omfattning. Men
modellerna görs om och kläs in för att se bra ut. Det framkom önskemål om
att kunna visualisera direkt ur modellen på ett enkelt sätt för att kunna
använda detta på exempelvis projekteringsmöten. Hos beställaren finns
erfarenheten att använda visualisering på sakägarmöten för att ge en bild av
verkligheten och visa hur olika alternativ kan komma att se ut. För
entreprenörerna finns möjligheten att göra 4D-simuleringar av
byggprocessen, men det är inget som entreprenörerna i studien hade någon
erfarenhet av. I och med att det saknas objektifiering i modellerna går det inte
att koppla aktiviteterna i tidplanen till särskilda objekt. Det finns en stor
potential med att använda sig av visualisering genom hela byggprojektet. Väg
och järnvägsprojekt sträcker sig över en väldigt lång tid och med
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visualiseringar i tidiga skeden kan allmänheten få en bättre bild av hur de kan
komma att beröras redan från start.
Information
Under intervjuerna har det framkommit att det saknas ett flöde av
information mellan projektören och entreprenören. När det gäller
anläggningsmodell tycker flertalet av respondenterna att det skulle vara bra
om projektören var med genom hela projektet och att modellen uppdateras
allt eftersom när ny data tillkommer. Att alla har tillgång till rätt information
vid alla tillfällen är något författarna tror bidrar till högre kvalitet, färre
missförstånd och färre fel. Med rätt information, samlad och strukturerad,
finns även möjlighet att nyttja informationsmodeller som ett forum för
erfarenhetsåterföring, vilket på sikt kan öka effektiviteten även i nya projekt.
Det är dock viktigt att lösa frågan hur modellen ska kunna hållas aktuell, det
vill säga att informationen går att sortera, för att alla inte ska behöva ta del av
all information. Det blir viktigt att strukturera informationen på ett sådant sätt
att alla kan välja vad de vill se och att all inaktuell information tas bort.
Författarna anser att modellen bör kopplas till AMA-koderna i den tekniska
beskrivningen redan under projekteringsskedet. Detta för att
mängdberäkningarna ska kunna utföras automatiskt och direkt mot
respektive AMA-kod. Det skulle även minska risken för att det uppstår
diskussioner mellan beställare och entreprenör om hur utförandet ska tolkas
för olika delar i modellen och därigenom förenkla mängdregleringen.
Mängdhantering
Respondenternas svar tyder på att mängdhanteringen inte fungerar optimalt
idag. Vissa mängder handberäknas, vilket innebär att vid förändringar måste
beräkningarna göras om, vilket tar tid. Även om mängderna tas fram ur en
modell, så görs beräkningarna om igen med andra modeller, då modellerna
inte följer med mellan skedena. Mängdregleringen är ett hett ämne, som tar
mycket tid i anspråk. Även där beräknas mängderna med flera olika modeller
och på olika sätt, vilket gör att mängderna misstämmer. Att alla utgår från
samma modell skulle bidra till enklare uppföljningar och tid skulle kunna
läggas på kontroll i stället. På så sätt fås en kvalitetssäkring i stället för att tid
läggs på att lösa uppkomna tvister. Att det mängdas för hand har att göra med
handjusteringar på ritningarna. Det som inte finns i modellen, kan förstås inte
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beräknas med den. Med program där mängdberäkningen fungerade korrekt,
skulle det även vara möjligt att korrigera anläggningen i höjd och planled, för
att se påverkan på massbalans och massdisponering under projekteringen.
För att mängdhanteringen ska kunna kopplas mot de mängdbeskrivningar
som ingår i handlingarna idag krävs att mängderna kan kopplas gentemot de
olika AMA-koder som används. Det räcker inte med programmens schakt- och
fylluppgifter, utan samtliga materialtyper och dess utförande måste kunna
kodas.
Maskinstyrning/mätteknik
Redan idag används maskinstyrning i de flesta stora projekt. Med en
tillhandahållen modell som kan användas direkt av entreprenören kan
anbudssummorna minskas. Detta eftersom entreprenören inte längre själv
behöver ta fram en modell. Med modellen som grund minskar antalet fel som
kan ske när information uppdateras gång på gång. Med en modell
uppkommer inte heller frågan om exakt när en släntlutning ska övergå från en
lutning till en annan eftersom allt sådant redan är löst under projekteringen.
Författarna menar att med färdiga modeller redan vid produktionsstart kan
maskinerna komma igång tidigare och projektets genomförandetid minskas.
Kalkyl
Idag används inte modellen till att beräkna kostnader, men den möjligheten
finns och det skulle i så fall innebära ett smidigare sätt att se hur olika
lösningar skulle påverka ekonomin. Att ha en modell redan från tidiga skeden,
där modellen sedan förfinas och hela tiden har en koppling till ekonomin
skulle ge beställaren möjlighet att se hur kostnaden utvecklas. Beställaren
skulle under projekteringens gång kunna omformulera krav beroende på dess
ekonomiska påverkan. Det skulle på ett enklare sätt gå att se en ekonomisk
skillnad mellan olika alternativ. Under produktionsfasen kan en koppling
mellan modell och kalkyl ge bättre ekonomisk uppföljning för både beställare
och entreprenör och samarbetet där emellan. Projekt som inte klarar de
ekonomiska ramarna kan slå larm tidigare om modellen används för
detaljerad ekonomisk uppföljning under projektets gång.
De olika användningsområdena sammanfattas i tabell 5-1 nedan. I tabellen är
användningsområdena indelade i visualisering, modellsamordning,
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mängdhantering, kalkyl samt tidplan och kopplade till olika skeden i
byggprocessen; arbetsplan/järnvägsplan, bygghandling, produktion samt
förvaltning.
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Tabell 5-1. Användningsområden för BIM
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5.5 Hinder och möjligheter
I detta avsnitt sammanfattas de hinder och möjligheter som framkommit
under studien.
5.5.1

Hinder

Flera hinder har framträtt under analysen. Bland annat saknas en gemensam
definition på vad BIM är och därigenom blir de uppsatta målen otydliga. Det
saknas även en definition på vad en anläggningsmodell är och vad projektören
egentligen ska leverera. Dessa leveranskrav är otydliga både på grund av
avsaknaden av definition men även på grund av att det finns en osäkerhet
kring hur upphandlingen gällande anläggningsmodell ska se ut.
Ett annat hinder när det gäller leverans av en modell är modellens juridiska
status. Dess låga status ger en osäkerhet i om den går att lita på och det
saknas kunskap för hur modellerna ska granskas för att säkerhetsställa att de
håller en hög kvalité. Det saknas rutiner och styrande dokument för många
delar i arbetet med BIM. Dessutom är inte programvarorna tillräckliga idag för
att kunna uppföra kompletta modeller och flera olika programvaror används,
vilket ytterligare skapar svårigheter. Det sista hindret som rör modellen och
utvecklingen av modellen är den svåra frågan i hur en anläggning ska
objektifieras på ett bra sätt.
De tydliga avsluten mellan olika skeden gör att det kan vara svårt för de
inblandade aktörerna att ha fokus på slutprodukten och att se en helhet.
Projektörerna är oftast inte med alls under produktionsskedet, vilket de i
framtiden nog måste vara för att det ska fungera med uppdateringar av
modellen.
Ytterligare hinder är den bristande informationen. BIM är under införande
men informationen har inte nått ut. Det saknas erfarenhet av BIM hos många
av företagen. Dessutom råder en ”vi och de” situation, i projekt som
dessutom består av många olika tekniker och många olika aktörer. Det saknas
en samsyn på BIM i branschen.
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5.5.2

Möjligheter

Det finns många möjligheter med BIM, där ökad samverkan, ökad
kommunikation och ökad kvalité är tre centrala delar. Därtill finns många
möjligheter inom flera olika användningsområden.
Massdisponering och massbalans i tidiga skeden liksom mängdreglering under
produktionsfasen är viktiga bitar som kan ge ett positivt utslag på ekonomin.
För ekonomin är möjligheten till förbättrad kalkyl under projekteringen ett
viktigt inslag. Det finns möjlighet att visualisera och jämföra olika lösningar
och det blir även enklare att visualisera den färdiga lösningen och därmed
minska risken för missförstånd och överklaganden.
Det blir ett gemensamt fokus på slutprodukten och all information samlas på
ett ställe. Det blir enklare att kommunicera mellan olika aktörer och lättare att
hålla koll på revideringar och mängder.
Modellerna underlättar samgranskning och kan förutse kollisioner som kan
ske i produktionen. Även riskhanteringen kan förbättras i och med att risker
kan synliggöras i visualiseringen. Modellerna kan även användas för att göra
kompletterande analyser så som buller- och energianalyser.
Under produktionsskedet finns flera möjligheter. Om modellerna som skapas
av projektören sedan kan användas direkt till maskinstyrning kan det leda till
kortare inställelsetid och därmed en tidigare produktionsstart. Förenklad
tidplanering och möjlighet till 4D-simulering kan underlätta byggskedet och
bidra till mindre fel. Dessutom kan repetitiva delar återanvändas vilket blir
grunden till ett industrialiserat anläggningsbyggande.
BIM kan skapa bättre uppföljning och återföring samt ge mer tid till
uppföljning och kontroll. Med en kontinuerligt uppdaterad modell skapas en
relationshandling som överensstämmer med verkligheten. Modellen kan
sedan användas i förvaltningsskedet vid underhållsåtgärder. En modell som
innehåller en markmodell kan redovisa hur marken ser ut inför framtida
åtgärder eller byggnationer. Modellen kan användas för att samla information
för erfarenhetsåterföring.
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Sammantaget kan BIM vara en viktig del på vägen mot en effektivare
byggprocess som med ett enhetligt arbetssätt skapar en tydlighet mot
leverantörer och den egna organisationen samt underlätta arbetet mellan
olika regioner.
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6

I detta kapitel besvaras forskningsfrågorna från inledningen och förslag till
förändringar presenteras. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning
inom ämnesområdet.

6.1 Slutsatser utifrån forskningsfrågor
Med grund i det teoretiska kapitlet, tillsammans med empirin, analysen och
diskussionen presenteras slutsatserna nedan. Innan varje slutsats upprepas
forskningsfrågorna från kapitel 1.
Vilken syn har beställare, konsulter och entreprenörer på införande och
användning av BIM i anläggningsprojekt?
De utförda intervjuerna visar att det saknas en enhetlig bild av BIM hos de
olika aktörerna. Det är få som har en helhetssyn på BIM i hela projektet, utan
de ser främst till sin del. Det framkommer dock en positiv bild av BIM och det
verkar som om flera företag står i startgroparna för att införa BIM i sina
projekt.
I dagsläget framkommer det att maskinstyrning och visualisering är det som
aktörerna till största del har erfarenhet av när det gäller BIM i
anläggningsprojekt. Men många har en betydligt större vision gällande BIM
och dess påverkan på byggprocessen i anläggningsprojekt. Framförallt framgår
en samsyn om att alla teknikslag i olika verksamhetsområden ska samverka
och arbeta utifrån en gemensam plattform. Denna plattform är grunden till
att alla involverade får tillgång till korrekt information i alla skeden av
anläggningsprojektet.
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Vilka hinder och möjligheter finns med implementering av BIM i
anläggningsprojekt?
BIM kan användas från tidiga skeden, redan i förstudien för väg- och
järnvägsprojekt. Under förstudien finns möjligheten att med modeller göra
enkla visualiseringar över olika alternativa lösningar samt utföra översiktliga
kostnadskalkyler och massberäkningar. Detta för att kunna göra ett så bra val
av alternativ som möjligt. Denna modell kan sedan förfinas och göras mer och
mer detaljerad för att användas under hela projektets gång. Slutligen ska
denna ligga till grund för förvaltning, drift och underhåll samt som
erfarenhetsbank vid liknande projekt eller som en grund för projekt på samma
geografiska område.
De främsta användningsområdena i anläggningsprojekt för modellen finner
författarna vara för kommunikation, maskinstyrning, masshantering,
kalkylering och tidplanering, visualisering, samgranskning så som
kollisionskontroll. Slutligen skulle modellen kunna användas som
relationshandling i förvaltningsskedet.
De största hindren som framkommit gällande implementering av BIM i denna
studie är modellens juridiska status, programvarornas begränsningar, bristen
på en tydlig definition och fastställda krav på modellen samt en brist på
information. Dessutom behövs mer utbildning kring BIM som
effektiviseringsverktyg på företagen.
Hur kan BIM skapa nytta för Trafikverket i anläggningsprojekt?
BIM kan skapa nytta för Trafikverket genom att fungera som en gemensam
plattform som samtliga aktörer kan ta del av. Trafikverket kan genom denna
plattform hålla sig kontinuerligt uppdaterad gällande projektets fortskridande.
Projekteringen blir effektivare med mindre dubbelarbete och högre kvalité på
handlingarna. Det skapas bättre kommunikation genom bland annat 4Dvisualisering. Den gemensamma och väl strukturerade informationen som
samlas i modellen gör det lättare att hitta fel och brister i handlingarna före
produktionsskedet, vilket leder till färre problem som måste lösas på plats.
Därigenom kan ändrings- och tilläggsarbeten samt störningar i produktionen
minskas.
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Vidare kan BIM bidra till en bättre produktionsprocess då modellen på ett
enkelt sätt kan synliggöra det gemensamma målet och skapa en förståelse för
projektets genomförande. Detta genom att modellen ger en tydlig bild av det
som ska byggas och visa hur utförandet ska ske. Då osäkerheter kring
genomförandet minskar kan även anbuden i projekten bli noggrannare och
tillförlitligare.
Modellen kommer kunna fungera som en databas i förvaltningsskedet där
information kan samlas och stå som grund för framtida drift- och
underhållsarbeten samt om- och nybyggnationer. Denna information kan
exempelvis vara geoteknik, materialspecifikationer, tidigare åtgärder och råd
för underhåll.
Med hjälp av BIM kan Trafikverkets mål att få mer väg och järnväg för
pengarna infrias.

6.2 Förslag till förändringar
Det är viktigt att sätta upp ett tydligt mål för anläggningsmodellen som BIMmodell och beskriva vad en intelligent modell är. Orden ”BIM fullt ut” används
flitigt av flera aktörer där alla tänker olika kring betydelsen. Inget riktigt svar
på vad ”BIM fullt ut” innebär finns. Nedan följer författarnas förslag på
implementeringen av BIM i anläggningsprojekt.
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Gemensam
plattform
Objektifiering
AMA-koppling
4D-simulering
Kalkyler
Analyser
Produktionsplanering
3D-projektering
Maskinstyrning
Visualisering
Samgranskning
Mattsson & Nordström 2011

Figur 6-1. Tre steg för att implementera BIM.
Implementeringen av BIM kan ske genom tre steg som illustreras med hjälp av
triangeln i figur 6-1 ovan. Enligt författarna befinner sig anläggningsbranschen
idag på steg ett som utgör den nedersta delen i figuren.
Steg 1
Idag byggs modeller upp i 3D för anläggningar under projekteringen och har i
begränsad mån börjat användas som verktyg för visualisering. Detta för att
kunna visa berörda parter den blivande byggnationen. Viss samgranskning
sker också mellan exempelvis själva anläggningen, VA- och teleledningar och
geoteknik. Detta kan dock utökas i stor utsträckning där kollisionskontroller
mellan fler objekt i modellen kan utföras. Men även mellan exempelvis olika
arbetsgrupper under produktion och upplagsplatser för material.
Maskinstyrning används idag i de flesta större projekt och inom detta område
ligger branschen långt fram. Dock fungerar inte kopplingen mellan modellerna

75

som görs i projekteringsskedet och maskinstyrningen i produktion. Nya
modeller uppförs i produktionsskedet och detta är något som behöver
genomgå en utveckling och förändring.
Steg 2
Nästa steg i BIM-triangeln är att kunna objektifiera alla delar på ett bra sätt i
modellen för ett anläggningsprojekt. Objekten bör också kopplas mot AMAkoder redan under projekteringen för att underlätta tolkning av utförandet.
När objektifieringen är klar kan objekten kopplas mot en tidplan vilket
möjliggör 4D-visualiseringar där hela byggskedet kan spelas upp som en film.
Detta underlättar för att hitta fel och brister i modellen samt gör det lättare
att planera hela produktionen. Exempelvis kan logistiken för hela bygget
gällande de som arbetar på platsen, materialflöde och även maskinernas
rörelsemönster planeras på ett enklare sätt. Längre fram bör exempelvis
kostnadskalkyler kunna kopplas mot modellen som kan visa vad olika
ändringar i modellen kan ge för utslag på kostnaden. I modellen ska även olika
analyser och simuleringar kunna utföras så som för buller, trafikflöde,
miljöeffekter och dagvattenhantering.
Steg 3
Steg tre utgör toppen av triangeln och har nåtts när BIM används fullt ut i
projektet. Detta innebär att alla delar som inryms i triangelns steg 1 och 2
används i modellen och utgör en gemensam plattform för alla involverade
parter. Modellen hålls kontinuerligt uppdaterad och innefattar den
information som behövs i processen genom anläggningens hela livscykel.

6.3 Förslag till vidare forskning
Under studien har det framkommit områden som skulle kunna vara tänkbara
för vidare forskning. Dessa är:
Modeller som förvaltningsdata, vilket innehåll krävs för förvaltning?
Objektifiering, hur definieras ett objekt i ett anläggningsprojekt?
BIM i olika entreprenadformer och samverkansformer.
Hur kan modellen kvalitetssäkras?
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BILAGA 1
Följebrev intervjuer

Luleå 2011

Hej!
Vi är två tjejer som skriver vårt avslutande examensarbete för vår utbildning civilingenjör
Arkitektur respektive Väg och Vatten i Luleå.
Syftet med examensarbetet är att utreda hur byggnadsinformationsmodeller, BIM, kan
användas som informationsbärare i anläggningsprojekt och vilken nytta BIM kan skapa för
Trafikverket. Vidare ska arbetet undersöka hur entreprenörer och projektörer ser på
införandet och användningen av BIM.
”En definition av BIM är all information som genereras och förvaltas under en byggnads
livscykel strukturerad och representerad med hjälp av (3D) objekt där objekt kan vara
byggdelar, men även mer abstrakta objekt såsom utrymmen. BIM-modellering är själva
processen att generera och förvalta denna information. BIM-verktyg är de IT-verktygen som
används för att skapa och hantera informationen. BIM är alltså ingen teknik, men ett
samlingsbegrepp på hur informationen skapas, lagras, används på ett systematiskt och
kvalitetssäkrat sätt.”
(Rogier Jongeling 2008)
I traditionella anläggningsprojekt förloras mycket information i övergångarna mellan de olika
skedena och BIM kan vara ett sätt att överbrygga detta.
Ett första steg i införandet av BIM är övergången från 2D-ritningar till 3D-modeller, de så
kallade anläggningsmodellerna. 3D-projektering är en viktig del i BIM och en stor del av vår
intervjustudie kommer att fokuseras på detta. Modellen behöver utformas på ett sådant sätt
att den kan nyttjas som en gemensam plattform av projektör, beställare och entreprenör. Vi
tittar närmare på hur anläggningsmodellen kan utformas för att skapa nytta genom hela
processen från projektering till produktion.
Vi är mycket tacksamma om du vill bidra till vårt arbete genom att delta i vår intervjustudie.
Anna Mattsson & Lovisa Nordström

BILAGA 2
Intervjuguider

Luleå 2011

Intervjufrågor Trafikverket
1. Vad är Trafikverkets bild av BIM?
2. Hur jobbar Trafikverket med att utveckla användningen av BIM och hur långt har man
kommit?
3. Varför har Trafikverket bestämt sig för att satsa på BIM?
4. Vad är målet för Trafikverket med BIM?
5. Hur planerar Trafikverket att införa BIM och när ska det ske?
6. Ser Trafikverket någon skillnad i tillämpningen av BIM mellan väg- och
järnvägsprojekt?
7. Ser Trafikverket någon skillnad i tillämpningen av BIM beroende på
entreprenadform?
8. Vilka provprojekt genomförs nu eller har genomförts och på vilket sätt appliceras BIM
i dessa projekt?
9. Vilka erfarenheter av BIM har dessa projekt bidragit med?
10. Vilka nyttor hoppas Trafikverket på att BIM ska bidra med på sikt?
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–
1. Vad är din bild av BIM?
2. Vad är en anläggningsmodell?
3. Har du erfarenheter från projekt där anläggningsmodeller har beställts från projektör?
4. I vilket syfte beställs en anläggningsmodell?
5. Om modellerna ingick i bygghandlingen, hur borde granskningen av dessa gå till?
6. Innehåller modellen många fel och i så fall när upptäcks dessa?
7. Vad används anläggningsmodeller till idag?
8. När kommer mätspecialister in i projekten idag?
9. Används modeller för mängdreglering?
10. Efterfrågar entreprenörerna en anläggningsmodell inför byggstart?
11. Vad skulle det innebära att ha en färdig anläggningsmodell före byggstart?
12. Om alla aktörer utgår ifrån samma modell, hur skulle det påverka projektet?
13. Vad anser du att en anläggningsmodell ska innehålla?
14. Vilka möjligheter och nyttor ser du med BIM i framtiden?
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–
1. Är BIM ett aktuellt ämne i ert företag?
2. Vad är din bild av BIM i anläggningsprojekt?
3. Har ni använt er av BIM i något projekt och i så fall i vilken omfattning?
4. Vad anser ni ska finnas med i anläggningsmodellen för att den ska kunna användas vidare i
produktionen?
5. Anser ni att informationen i förfrågningsunderlaget är tillräcklig för att göra tillförlitliga
kalkyler och tidplaner?
6. När tas beslut om ni ska göra en egen anläggningsmodell och vem tar beslutet?
7. Har ni gjort en anläggningsmodell själva och i så fall i vilket syfte?
8. Har ni beställt extra underlag från projektören som ej följt med i handlingarna?
9. Vilket underlag vill ni få från beställaren i anbudsskedet respektive byggskedet?
10. Tycker ni att beställaren ska tillhandahålla en anläggningsmodell?
11. Skulle det vara en fördel med en färdig modell att utgå ifrån i anbudsskedet?
12. Vilken information behöver ni i modellen för att kunna lämna anbud?
13. Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni om en BIM-modell ersätter pappershandlingar?
14. Om ni får en färdig anläggningsmodell av beställaren, hur ska modellen vara utformad för att
ni ska kunna använda den?
15. Vilka hinder och möjligheter ser ni med införandet av BIM?

Luleå 2011

–
1. Vad är er bild av BIM i anläggningsprojekt?
2. Hur ser ni på införandet av BIM, varför tar det tid?
3. Vad har ni för erfarenheter av BIM alt. 3D-projektering?
4. Vad är en anläggningsmodell för er, vad ska ingå i en sådan?
5. I vilket skede börjar uppbyggnaden av en anläggningsmodell?
6. Hur ser det ut med erfarenhetsåterföring gällande handlingarna/modellerna från beställare
och entreprenör?
7. Är kraven i uppdragsbeskrivningen tydliga gällande anläggningsmodellen, framgår det tydligt
vad som ska levereras?
8. Finns det problem under projekteringen som rör modellen och i så fall vilka?
9. Hur ser processen ut för granskning och godkännande, både internt och externt?
10. Använder ni visualisering i 3D?
11. Samgranskar ni modellen med andra teknikslag, såsom VA, el mm.?
12. Hur utförs mängdberäkningarna idag, vad görs manuellt respektive med program?
13. Hur bygger ni upp modellen?
14. Bygger ni upp modellen annorlunda vid beställning av en anläggningsmodell än vid
beställning av enbart 2D-ritningar?
15. Jobbar ni på företaget för att utveckla användningen BIM hos er?
16. Vilka möjligheter och nyttor ser ni med BIM i framtiden?
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–
1. Vad är din bild av BIM?
2. Hur används BIM i anläggningsprojekt idag?
3. Hur ser användningen ut av BIM utomlands?
4. Hur ser du på införandet av BIM, varför tar det tid?
5. Vilka möjligheter och hinder ser du med BIM?
6. Vilka användningsområden tycker du att anläggningsbranschen bör fokusera på?
7. Om BIM införs stegvis, hur skulle stegen se ut?
8. Vad är en anläggningsmodell?
9. Vilka nyttor ser du med BIM för beställare av anläggningsprojekt?
10. Hur tror du att BIM kommer att användas i framtiden?

