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Förord 
Rapporten är resultatet av hur BIM kan användas i byggprocessen vid prefabricering av väggar. 

Rapportens målgrupp är småhustillverkare samt entreprenörer med egen väggelementstillverkning 

eller dylikt. Arbetet hade inte varit möjligt att genomföra utan det stöd och hjälp som personalen på 

Jörnträhus har bidragit med. Ett tack går även till min handledare Gustav Jansson som bistått med 

hjälp under hela projektets gång. Vill även tacka mina studiekamrater som under min studietid varit 

hjälpsamma och förgyllt vardagen. 

 

Patrik Eriksson 

 

 

Jörn, augusti 2014 
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Sammanfattning 

Användandet av BIM ökar i byggprocessen, men är främst representerad hos större byggföretag och 

vid större projekt. En stor del av Sveriges prefabricerande småhustillverkare använder sig av 2D-CAD 

vid framställandet av produktionsritningar och som underlag för kalkyler. Detta ökar kalkylernas 

osäkerhet och är generellt en flaskhals i projekt gällande småhus där ledtiderna ofta är relativt korta. 

Denna rapport syftar till att bidra till en ökad förståelse för behovet av att tidigt i processen kunna 

öka förutsägbarheten gällande produktion, transport och montering hos prefabricerande 

väggelementtillverkare. Målet med rapporten var även att hitta lösningar som tid- och kostnads-

optimerar beredningen inför prefabricering av byggelementen. För de företag som ritar sina hus i 

3D-modeller kan dessa dra stor fördel genom att använda den skapade informationen från 

projektens start, vid programskedet, genom projekteringsskedet och som underlag vid 

produktionsskedet. Detta ökar effektiviteten och kvalitetssäkringen då allting baseras på en och 

samma modell. Allt eftersom modellen byggs på kan olika problem och svårigheter justeras innan 

projektet går ut i produktionen, vilket är kostnadsbesparande.  

Ett 5D-BIM arbetssätt sammanfogar 3D-modellen med ytterligare två dimensioner, tid och kostnad. 

Genom att använda den modell som är skapad för projektet som underlag för dess ytterligare 

dimensioner effektiviserar tidsåtgången för projektering. Produktionen har mycket att vinna av BIM 

genom tidig upptäckt av brister innan projekt hamnat i produktion där fel i många fall är betydligt 

mer kostsamt att rätta till än om dessa upptäckts tidigt. Därför ska arbetssätt utvärderas som ska 

göra det motiverande att implementera 5D-BIM i den befintliga organisationen. Detta ska då 

genomföras genom att forma modeller och ge förslag hur de olika verktygen ska användas. 

En fallstudie har genomförts hos en husfabrik och hos ett byggföretag för att få förståelse för hur 

processen med prefabricering går till från programskedet till produktion och slutligen montering. 

Indatat till rapporten baseras på intervjuer med personer aktiva i processen samt diverse 

sakkunniga. Slutsatsen av examensarbetet visar att detta arbetssätt skulle gynna företagen.  

 

Nyckelord: [Industriellt trä byggande], [Prefabricerande elementväggar], [5D BIM] 
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Abstract 

The use of BIM is increasing in the construction process, but it is mainly represented at large 

construction companies and larger projects. A large proportion of Swedish prefabricated house 

manufacturers use 2D CAD in the preparation of the production drawings and as a basis for 

calculations. This increase the uncertainty of the calculus which can lead to delays in projects 

regarding homes, where the que-time often is relatively short. 

This report aims to contribute to a greater understanding of the need to increase the predictability 

of production, transportation and installation at a prefabricated wall panel manufacturer early in the 

process. The aim of the report was also to find solutions that optimizes the time and cost of the 

preparations for the prefabrication of building elements. For those companies that draw their 

houses in 3D models, the benefit by using the created information from project start, at the planning 

stage, through design stage and as a basis for the production stage can be great . It increases 

efficiency and quality assurance when everything is based on the same model. As the model is built, 

various problems and difficulties can be adjusted before the project goes into production, which can 

reduce the cost of the project. 

A 5D - BIM approach merges 3D model with two dimensions, time and cost. By using the model that 

is created for the project as a basis for its further dimensions, streamlines the time required for 

project planning. Production has much to gain from BIM through early detection of defects before 

the project ends up in production, where errors in many cases are much more costly to correct than 

those detected early. Therefore, approaches to make it motivating to implement 5D - BIM in the 

existing organization will be evaluated. This can be carried out by shaping models and suggest how 

the different tools should be used. 

A case study has been conducted in a house factory and at a construction company to get an 

understanding of how the process of prefabrication leads to the application stage which leads to 

production and finally the assembly. The input data for the report is based on interviews with people 

active in the process and various experts in the field of construction. The conclusion of the thesis 

shows that this approach would benefit the companies. 
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Begreppsförklaringar 

2D Två dimensioner. X, Y 

3D Tre dimensioner. X, Y, Z 

4D Fyra dimensioner. X, Y, Z, Tid 

5D Fem dimensioner. X, Y, Z, Tid, Kostnad 

BIM Byggnadsinformationsmodell (Building information modell) 

CAD Design och skapande av tekniska ritningar (Computer-assisted drafting) 

Projektering Utrednings- och förberedelsearbete. 

VDC Virtuellt byggande (Virtual design and construction) 

IFC Öppet filformat (Industry foundation classes) 

LOB Linjär planering (Line of balance) 

Byggdel Del av byggnadsverk 
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1. Inledning 

Detta kapitel är en introduktion till studien angående hur processen för en småhustillverkare kan dra 

fördel av att implementera BIM i sin process. Forskningsfrågor och avgränsningar presenteras för 

arbetet. 

1.1 Bakgrund 

Ordet BIM härstammar från engelska begreppet Building Information Model, som på svenska 

uttrycks som byggnadsinformationsmodellering. BIM definieras enligt Jongeling (2008) som 

information som genereras och förvaltas under en byggnads livscykel. Detta kan representeras av 

3D-objekt, men även av annan abstrakt information som exempelvis utrymmen. BIM är alltså 

processen för att förvalta och hantera den information som andra IT-verktyg skapar. BIM ses inte 

som teknik utan är ett samlingsbegrepp. För att en 3D-modell ska definieras som BIM krävs att den 

innehåller information som kan förvaltas vidare i processen. Eftersom modellen består av objekt 

medför det att en ändring genereras per automatik vidare till samtliga berörda publikationer. 

VDC står för Virtual Design and Construction som på svenska uttrycks virtuellt byggande. Begreppet 

introducerades på Center for Integrated Facility Engineering vid Standford University. Kunz & Fischer 

(2009) beskriver VDC som ett omfattande uttryck som behandlar organisationen, processen samt 

produkten. VDC bygger vidare på BIM med syftet att vara en röd tråd genom hela projektets 

fortvarande vilket innefattar både design, projektering, produktion, montering och förvaltande. Man 

kan se VDC som ett arbetssätt där BIM tillämpas och den organisation som skapas runt arbetet med 

BIM. Det handlar lika mycket om att bygga upp och utforma en väl fungerande organisation som att 

utveckla BIM. 

Arkitekter är den vanligaste användaren av BIM. Enligt Azhar (2011) använder 43% av arkitekterna 

BIM vid mer än 60% av deras projekt. Hos byggentreprenörer är användandet betydligt lägre där 

45% använde BIM vid mindre än 15% av deras projekt och 23% vid mer än 60% av projekten. Detta 

kan härledas till att byggbranschen är relativt konservativ när det gäller implementering av ny teknik. 

Vidare menar Azhar (2011) att 82% av BIM-användarna anser att det finns fördelar på företagets 

produktivitet.   

Vid projektering för prefabricering av byggnadsdelar kan man med fördel använda sig av BIM då den, 

enligt Jongeling (2008), kan vara upp till 20% tydligare mer integrerat och av högre kvalitet. Den 

information som skapas i projektets första skede kan effektivt användas senare för att undvika 

dubbelarbete. För aktörer som tillverkar prefabricerade element kan komplikationer uppkomma 
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mellan de olika skedena. Byggprocesskedena för småhustillverkare kan beskrivas enligt Figur 1 - 

Byggprocesskeden. 

 

Figur 1 - Byggprocesskeden 

I småhusbranschen, för aktörer som erbjuder kundanpassade husmodeller, är det av stor betydelse 

att få flödet genom processen så kostnadseffektiv som möjligt. Detta för att projekten är relativt små 

och upprepande graden inte är allt för stor. Idag är det köparens marknad och man kan på ett enkelt 

sätt komma i kontakt med ett stort antal leverantörer av kundanpassade hus tack vare internet, 

vilket leder till att relativt låg procent av de offererade projekten för aktören leder till affär. Därför 

krävs smidig sammankoppling mellan programskedet och projekteringsskedet. Hos aktörer som 

använder sig av 3D-CAD upplevs svårigheter att använda den information som ens modell innehåller 

vidare i processen. När projekteringsskedet övergår till produktionsskedet upphör generellt 

användandet av BIM just därför. I detta skede ska den information som projektet innehåller 

förverkligas i produktionen och därför är detta skede känsligt för ändringar och de fel som uppdagas 

efter produktionen skett är oftast kostsamma. Genom att öka användandet av BIM, vid jämförelse 

med 2D-CAD, anses arbetsbelastningen under projekteringstiden minska, se Figur 2 - 

Arbetsbelastning för projektering med BIM och 2D-cad (Jongeling, 2008). 

 

 

Figur 2 - Arbetsbelastning för projektering med BIM och 2D-cad (Jongeling, 2008) 

 

PROGRAMSKEDE 
Bygglov / Offert 

PROJEKTERINGSSKEDE 
Konstruktion / Kalkyl 

PRODUKTIONSSKEDE 
Tillverkning / Montering 
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Om man lägger på ytterligare en enhet som tid och kostnad ökas antalet dimensioner från 3D till 5D. 

Där räknas tid som den 4:e dimensionen och kostnaden som den 5:e (Jongeling, Olofsson, & 

Norberg, 2007). Genom att arbeta med 5D kan stora kostnadsbesparingar göras både i 

projekteringen och i produktionen genom att optimera tid och kostnad. Byggsektorn är relativt 

konservativ och anammar inte nya metoder så ofta i tidiga skeden. 5D är relativt nytt och har än inte 

riktigt fått genomslag i branschen ännu. Detta bromsar utvecklingen något av just 5D-BIM och gör 

att implementeringen av dessa system dras i långbänk i vissa fall menar Statskontoret (2009). 

Under förstudien ska det fastställas vad som projektet ska leverera och ger då ramarna till vad som 

ska projekteras. Att vid projektering på ett effektivt sätt kunna generera fram underlag för kalkyl, 

planering och transporter kan ses som en viktig aspekt, då detta ofta kan ses som tidskrävande. 

Inom byggbranschen är enhetstider för olika aktiviteter av central art i processen. Med enhetstid 

menas den tid det tar att utföra en aktivitet. Traditionellt används nybyggnadslistan som är 

framtagen av Sveriges byggindustrier (1999). Nybyggnadslistan används som tidsunderlag och 

innehåller enhetstider för de mest vanliga aktiviteterna. Tillämpning av nybyggnadslistan förutsätter 

att arbetena kan utföras under ackordmässiga former. Prefabricering av element är ej tidsatta. För 

prefabricerande fabriker är därför dessa svåra att använda eftersom de baseras på produktion på 

byggplats och inte i fabriksmiljö. Därför behöver prefabricerande aktörer enhetstider baserade på 

erfarenhetsåterföring. För att hantera dessa bakas de samman till recept. Recept bygger på 

enhetstider inklusive de ingående byggdelarna och ses som en viktig koppling för BIM mot kalkyl och 

planering.  

 

 

 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att undersöka förutsättningarna att med hjälp av 5D-BIM uppnå en bättre 

förutsägbarhet för projekt hos en prefabricerande väggelementtillverkare. Den modell som 

uppkommit i programskedet ska analyseras och utformas så att överföring av mängder och annan 

användbar information, som krävs vid kalkylering och planering av projekt går smidigt. Projektören 

bör vid start av projektet kunna få fram så mycket kvalitativ information som möjligt på ett 

tidseffektivt sätt. Arbetssättet att jobba med recept ska analyseras och utvärderas angående om hur 

just förutsägbarheten med hjälp av 5D-BIM kan ge svar på de avgörande frågorna som krävs vid ett 

R
ec

ep
t 

Figur 3 - Recept och BIM 
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projekts början för att kunna ge en bild av hur projektet kommer att fortlöpa. Ett hinder för detta är 

att tidsåtgången för att justera modellen kan ta ut tidsbesparingen man gör på den automatiska 

genereringen ur 5D-BIM. Generella inställningar som gör att tiden att få ut information rationellt ska 

därför utvärderas. Systemet kan vara sårbart om den information man får ut är felaktig eller ger svar 

på fel frågor. Därför kommer studiens tyngd ligga på att systemet ska jobba mot 

erfarenhetsbaserade recept så att funktionen med 5D-BIM istället ger en kvalitetssäkring. Detta ska 

då ske genom att basera kalkylen och tidsplaneringen på de faktiska mängder genererade ur 

modellen, istället för manuellt beräknade. Vidare ska den information man har byggt upp i projektet 

behandlas så att man kan ta ut olika data, som sedan kan användas ute i produktion, så som 

tillverkningsritningar och kaplistor, som sedan mynnar ut till optimering av väggelementens mått. 

För att kunna planera transporter i tidigt stadie krävs att man vet omfattningen. Ett sätt att öka 

förutsägbarheten kan vara att i tidigt skede få ut hur dimensionerna på de element som ska 

transporteras ser ut. Möjligheter finns då att optimera just transporterna efter bästa förmåga. 

Eftersom projekten har relativt kort projekterings-, tillverknings- och monteringstid så krävs det att 

användandet av BIM är smidigt och att användaren märker en fördel med BIM gentemot tidigare 

arbetsutförande för att det ska anammas.  Som sammanfattning av studiens syfte och mål har 

följande forskningsfrågor utvecklats: 

 

Forskningsfråga 1 

”Hur kan förutsägbarhet gällande kalkylering genereras ut med hjälp av 5D-BIM och 

erfarenhetsbaserade recept?” 

Forskningsfråga 2 

”Hur kan förutsägbarhet gällande planering genereras ut med hjälp av 5D-BIM och 

erfarenhetsbaserade recept?” 

Forskningsfråga 3 

”Hur kan förutsägbarhet gällande transport och logistik genereras ut med hjälp av BIM och 

erfarenhetsbaserade recept?” 
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1.3 Avgränsningar 

Denna studie har valt inriktning mot användandet av BIM för en prefabricerande småhustillverkare. 

Studien omfattas av 30hp av utbildningens totala 270hp.  Studien är avgränsad att omfatta förloppet 

från färdig virituell modell vidare genom projekterings- och delvis produktionsprocessen. Förstudie, 

färdigställanden eller förvaltning beaktas inte i denna studie. En stor del av prefabricering av hus 

handlar om väggar och därför är just ytterväggarna valda att studeras. Rapporten kan inte ses som 

generell för branschen utan är avgränsad främst för småhus vars väggar är tillverkade som element. 

Rapportens område framgår av Figur 4 - Byggprocessen. Projekteringsskedet samt delar av 

produktionsskedet kommer att undersökas och utvärderas. 

 

 

 

 

Examensarbetet har handlat om hur man kan få ut olika information i form av rapporter ur 

modellen, inte hur dessa rapporter ska formas för att ge bästa resultat. Alltså har avgränsning skett 

vid utskrift ur systemen.  

 

1.4 Typ av forskning 

En kvalitativ ansats har använts till studien. Rapporten har ett induktivt inslag då resultatet baseras 

på fallstudier. Vid induktiv forskning dras slutsatser från enskilda fall vilket leder fram till ett resultat. 

Vid kvalitativ metod så deltar även forskaren i studien (Bryman, Bell, & Nilsson, 2005). De specifika 

fokusgrupper som rapporten behandlat har handplockats utifrån deras roll i processen. Detta gör att 

färre deltagare ingår i rapporten, men engagemanget från de som ingår är betydligt mer 

omfattande. Observationer har utförts för att studera hur processen ser ut idag hos aktörer i 

branschen. Rapporten är en fallstudie utformad som en utvärderande forskning. Detta innebär att 

ett specifikt projekt är simulerat och utvärderande resultat är studerade. De forskningsfrågor som är 

uppsatta är de som styr processen. De undersökningar som är gjorda är av kvalitativ art. Detta 

innebär att de specifika fokusgrupperna som rapporten ska behandla har handplockats utifrån deras 

roll i processen.  

 

Figur 4 - Byggprocessen 

Programskede Produktionsskede Projekteringsskede Förvaltning 

Rapportens område 
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2. Teori 

Kapitlet redovisar den teori som ligger till grund för rapporten. Projektering, kalkylering samt 

planering av produktion beskrivs. 

För att uppfylla beställarens önskemål görs en projektering som inledning på en produktframtagning. 

Denna verkställs av olika aktörer som exempelvis arkitekt, konstruktör, VVS-konsult och El-konsult. 

Vilka aktörer som är inblandade beror helt på projektets omfattning. Under denna process arbetas 

ritningar och beskrivningar fram av den tänkta byggnaden (Nordstrand, 2008). Byggnadssektorn har 

börjat anamma BIM mer och mer under senare år.  Samordningsprocessen med BIM kan anses som 

betydligt effektivare och med högre kvalité. Den 3D-visualisering som fås ut tack vare arbetet med 

3D-CAD är ett bra hjälpmedel vid beslutsprocessen då åskådaren får en bättre förståelse om husets 

geometrier. En stor fördel, speciellt när olika aktörer är inblandade i ett projekt, är att reviderings- 

och kommunikationsprocessen är betydligt snabbare och enklare. De underlag som tas fram med 

hjälp av BIM är tydligare och mer integrerade och upplevs dessutom mer inspirerande och attraktiva 

än traditionell 2D-CAD (Jongeling, 2008) 

2.1 Traditionell produktionsprojektering 

Ett byggprojekts syfte är att skapa ett objekt utifrån beställarens önskemål. Från start tar beställaren 

vanligtvis hjälp av en projektledare som planerar och leder utförandet av projektet. Ett byggprojekt 

anses fullföljt när det är avslutat och tagits i drift. (Nordstrand, 2008). Projekteringens uppgift är att 

skapa de förutsättningar som krävs för att uppfylla beställarens krav. Detta ska göras genom att 

skapa bygghandlingar dugliga nog för produktionen, att genomföras på bästa sätt (Nordstrand, 

2008). Projekteringsarbetet ska utföras systematiskt, genom att stegvis gå vidare i processen. 

Produktionsfasen är ofta mycket intensiv, och misstag kan få stora konsekvenser i tid och pengar, 

därför är en noggrann projektering av stor vikt för att få ett lyckat projekt. 

2.2 Traditionell produktionsplanering 

Ett stort problem inom branschen är allt kortare byggtider. Detta innebär att planeringen av 

produktionen blir allt viktigare. För att underlätta planeringen finns planeringsprogram tillgängliga 

på marknaden, vilket har ökat effektiviteten vid planering. Att förseningar belastade med vite 

förekommer är inte ovanligt, därför är en optimerad produktionsplanering av stor vikt gällande 

projektets ekonomi (Nordstrand, 2008). En tidsplan bör redovisa startdatum, slutdatum och 

planerad tidsåtgång. Syftet med att styra tiden i projekteringsfasen är att säkerhetsställa att 

information kommer ut i tid, samt att ha kontroll över vilka aktiviteter som kan påverka projektets 
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slutdatum. Detta ger en bättre kontroll att kunna forcera om förseningar uppdagas för att i sin tur 

klara det tidigare satta slutdatumet. 

2.2.1 Gantt-schema 

Henry Laurence Gantt utvecklade Gantt tabellen år 1917. De första Gantt-scheman användes på 

större infrastrukturprojekt som exempelvis Hoover-dammen. Allt eftersom utvecklingen har 

fortskridit har olika programvaror framtagits med fördelen att kunna skapa avancerande Gantt-

scheman (12 Manage, 2014). Gantt-schema är en aktivitetsbaserad planeringsmetod och är ett 

vanligt sätta att redovisa planering. Tiden visualiseras i ett vanligt koordinatsystem där tiden 

presenteras efter x-axeln som liggande staplar. Skalan kan väljas fritt mellan timmar, dagar, veckor 

eller månader helt beroende på vilken detaljeringsnivå som önskas för projektet. Y-axeln 

representerar de olika aktiviteterna som finns med i projektet. Aktiviteterna kan sorteras i flera olika 

hierarkinivåer beroende på önskad detaljeringsgrad. Detta är en bra metod för att snabbt få 

överblick över aktiviteters start- och slutpunkt samt varaktighet.  

 

Figur 5 - Exempel Gantt-schema (VICO, ) 
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2.2.2 LOB-diagram 

 LOB (Line of balance) benämns linjär planering på svenska och är en planeringsmetod där man har 

tid efter x-axeln och läget efter y-axeln. LOB började användas inom tillverkningsindustrin på 1940-

talet. Detta utvecklades sedan till att även användas inom byggindustrin (Henrich, Tilley, & Koskela, 

2005). LOB ger en god uppfattning om hur snabbt de olika aktiviteterna fortskrider beroende på 

lutningen som linjen visar i diagrammet. Lutningen kan därför beskrivas som 

produktionshastigheten. Avståndet mellan linjerna i x-led symboliserar den tidsreserv som finns 

medan avläsning längs y-axeln symboliserar den platsbuffert som ges. Vid planering ska man sträva 

efter att ha så lika lutning på linjerna som möjligt för att få så jämn produktion som möjligt (Soini, 

Leskelä, & Seppänen, 2004). 

 

Figur 6 - Exempel på linjär planering (VICO, ) 

Jongeling (2006) menar att man i ett LOB-diagram kan utläsa ett antal problem som bör tas hänsyn 

till. I Figur 7 - Exempel på utläsning av LOB-diagram, (Jongeling, 2006) visas hur diagrammet kan 

tolkas.  

1. En aktivitet sker samtidigt på olika platser 

2. Två aktiviteter kolliderar på samma plats. 

3. Ingen tid- eller platsbuffert 

4. Flera aktiviteter påbörjas samtidigt. 

5. Dålig tidsoptimering 
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Figur 7 - Exempel på utläsning av LOB-diagram, (Jongeling, 2006) 

 

Jongeling (2006) beskriver att dessa planeringsmisstag är lätta att upptäcka i LOB-diagrammet och 

dessa bör tas hänsyn till, för att få ett kontinuerligt arbetsflöde för projektet. En idealisk planering 

bör se ut enligt Figur 8 - Idealiskt LOB-diagram, (Jongeling, 2006). Där har samtliga aktiviteter samma 

lutning, optimerad buffert mellan samt inga kollisioner.  

 

Figur 8 - Idealiskt LOB-diagram, (Jongeling, 2006) 

 

2.3 Traditionell kalkylering 

Inom byggbranschen har man traditionellt redan under förstudien försökt beräkna vad projektet 

kommer att kosta. För att göra en kalkyl i tidigt skede krävs ofta en erfaren kalkylator eftersom 

detaljerad information ofta saknas. Ofta delas kalkyleringen upp i två typer; anbudskalkyl och 

produktionskalkyl (Nordstrand & Révai, 2002). En anbudskalkyl görs i projektets början och ofta 

under tidspress. För att kalkylen ska bli så realistisk som möjligt krävs att så mycket information som 
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möjligt finns tillgänglig. Vidare baseras produktionskalkylen på anbudskalkylen i det skedet av 

projektet. Kalkylatorn skapar recept innehållande resurser och kostnader baserat på företagets egna 

register eller från någon programvara. Mängdavtagning sker sedan till dessa recept utifrån 

fastställda ritningar. I kalkylprogrammen kan information struktureras. Kalkylposterna redovisas i 

programmet pedagogiskt och olika typer kalkyler kan tas fram så som omkostnadskalkyl och 

offertkalkyl. Ofta tas hjälp genom att använda tidigare kalkyler för att återanvända recept och 

nyckeltal. 

2.4 Processen för industriellt byggande med prefabricerande tillverkning 

Ordet prefabricering betyder, i samband med husbyggnad, förhandstillverkade byggnadselement. 

Detta kan ses ur olika perspektiv så som från kund, projektör, fabrikör eller montör. Mellan dessa 

olika perspektiv transporteras information, krav och förutsättningar. Vanligtvis produceras 

prefabricerade element efter en typ av beskrivning som är förutbestämd. Där anges de 

förutsättningar och begränsningar som finns för produktionen för att den ska vara så effektiv som 

möjligt. Processen ser vanligtvis ut så att kunden väljer en typ av modell och utgår ifrån den med 

sina justeringar, som i bästa fall sker efter vissa satta regler. Vid försäljning av en produkt där 

försäljningsverksamheten inte har någon kontakt med projekteringsavdelningen innan försäljningen 

är genomförd tyder på en alldeles för svag länk mellan kundens och projekteringens perspektiv. 

Detta kan vara verklighet för aktörer som jobbar med kundanpassningsbara produkter då 

försäljningsledet i vissa fall måste acceptera vissa justeringar för att få hem affären. Det har visat sig 

lättare att överföra information nedåt i kedjan, från kund till montör, än andra riktningen. (Jensen, 

2010). 

 

_ 

 

 

 

 

Figur 9 – Informationsflödet (Jensen, 2010) 
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I processen för prefabricerande väggelementtillverkare kan flödet från montering till projektering 

ses som Figur 10 - Flöden för förutsägbarhet. Där definieras olika krav från olika delar av processen 

som faller tillbaka till projekteringen. 

 

 

 

 

 

 

 

Denna rapports fokus ligger i hur man kan öka förutsägbarheten genom användning av 

erfarenhetsbaserade recept och 5D-BIM.  De olika flödena, som beskrivs i Figur 10 - Flöden för 

förutsägbarhet, påverkar hur projekteringen för det specifika projektet kommer att formas. Genom 

de erfarenhetsbaserade recepten, baserade på det produktionssätt det specifika företaget innehar, 

fås den informationen som behövs för kalkylering och produktionsplanering. Dessa recept är 

ständigt under utveckling och bör korrigeras vid effektivisering i produktionen eller vid materialbyte 

som påverkar eventuella enhetstider. Vidare genom informationsflödet från transportörer och 

montörer fås den förutsägbarheten som behövs för att påverka projektet att formas, med hjälp av 

5D-BIM, för att uppfylla de krav som satts. En hög grad av förutsägbarhet vid projekteringsstart ger 

goda förutsättningar för ett gott resultat.  

3. Metod 

Metoden beskriver hur studien är genomförd och vilka hjälpmedel som har används för att, på bästa 

sätt, besvara forskningsfrågorna. 

3.1 Litteraturstudie 

Under hela arbetet har en litteraturstudie löpt parallellt. Detta för att söka teoretiska kunskaper i de 

praktiska utvärderingarna som gjordes kontinuerligt. Datormodellerna som byggs upp med hjälp av 

3D-CAD och arbetar med samma information i en gemensam databas benämns BIM. Det objekt som 

skapas i systemet innehåller information så som mått och andra egenskaper. Hela modellen byggs 

upp av objekt med rätt attribut och egenskaper samt med olika indata från både konstruktion och 

arkitektur för att skapa den önskade modellen. Många företag går idag över från 2D-CAD till att 

Projektering Produktion Transporter Montering 

K

R

A

V 

Recept 

Lastnings- och lossningslogistik 

Monteringsdetaljer 

Figur 10 - Flöden för förutsägbarhet 
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arbeta med 3D-CAD (Jongeling, 2008). Detta gör att steget vidare att börja användandet av 4D och 

5D inte är lika stort som tidigare. Fortfarande finns viss skepsis i branschen mot detta. Men idag 

kräver vissa beställare att projekten ska vara gjorda i BIM där exempelvis Europaparlamentet 

rekommenderar att man kräver BIM vid offentliga upphandlingar vilket driver ytterligare på 

utvecklingen positivt (EU, 2014). 

Att simulera projektet som 4D innebär att tidsparametern läggs på och utifrån detta kan tidsplaner 

genereras fram. Detta kan i sin tur ha fördelar som att lättare kunna kommunicera leveranstider 

eller färdigställandetider. Vid 4D så kan tidsplaner kopplas till modellen så att ändringar uppdateras 

automatiskt. Detta ger att vid ändringar eller justeringar fås dessa ut per automatik. När 

tidparametern är applicerad kan modellen simuleras och på så sätt visualisera hur projektet kommer 

att fortskrida. Man kan då vid ett visst tillfälle få fram hur projektet har fortlöpt. Fördelar med detta 

är att inköp och andra parametrar kan planeras på ett lättare sätt genom information ur modellen 

(Forss & Norberg, 2006). 

Att simulera ett projekt som 5D innebär att kostnadsparametern även tas hänsyn till. Man kopplar 

då modellen mot kalkylen och får ut mängder per automatik från modellen till kalkylens recept. 

Fördelen med detta är att vid justeringar eller ändringar fås en ny kostnad ut per automatik. Detta 

ses som en tidsbesparande åtgärd då ändringar hör till vardagen inom byggbranschen (Jongeling, 

2008).  

BIM kan implementeras i tre olika steg; visualisering, integration och automation enligt Kunz & 

Fischer (2009). Visualiseringssteget är när 3D-modellen tas fram och nyttjas vid programskedet. Här 

formas den huskropp som sedan ska vidare genom projektering- och produktionskedena. 

Integrationen är kopplingarna mellan systemen och applikationerna. Slutligen vid automationssteget 

nyttjas modellen inom produktionen. Där kan exempelvis kaplistor fås ut per automatik eller 

maskinutrustning styras genom utdata ur systemen. 

En fallstudie har genomförts hos två svenska företag inom byggbranschen. Detta har genomförts 

med syftet att öka förutsägbarheten och därför för att få förståelse om hur processen går till och 

därmed hitta infallsvinklar om hur man kan gå vidare med implementering av 5D-BIM. I studien har 

befintlig teori och resonemang studerats för att kunna analysera processen. De intervjuer som 

genomförts gjorde det möjligt att få synvinklar ur både projekterings-, produktions- och 

monteringsförfarande av personer i processen.  

Språket för BIM sker via de olika filformaten. För aktörer som använder sig av samma typer av 

programvaror är detta inte ett problem men så ser inte verkligheten ut idag. För att BIM ska fungera 
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optimalt mellan flera aktörer krävs att det finns ett gemensamt språk som samtliga system kan 

hantera. IFC (Industry foundation classes) är ett neutralt öppet filformat som möjliggör 

informationsutbyte mellan olika CAD-program och även andra mjukvaror. Att använda sig av system 

som kan hantera IFC kan vara en viktig aspekt för att kunna vara med i BIM-projekt i framtiden (Ris, 

2014). 

3.2 Kontextval 

Studien görs i samarbete mellan två företag, Jörnträhus och Contractor Bygg. Valet av dessa företag 

grundar sig i att Jörnträhus är en småhusproducent som tillverkar timmerhus och storblockhus för 

fritidshus- och villamarknaden medan Contractor Bygg är ett traditionellt byggföretag. Contractor 

Bygg befinner sig ständigt i den traditionella byggprocessen, som tidigare är beskriven, medan 

Jörnträhus process baseras på en industriell produktionslinje där byggsystemet baseras på regler för 

prefabricerande tillverkning. Företagen har startat ett samarbete som gör att arbetssätten bör 

integreras. Enligt Gerth (Gerth, 2008) är byggandets mest fundamentala förutsättning att byggnaden 

måste uppföras på den plats där den ska brukas. Detta medför att för ett industriellt byggföretag bör 

processen för tillverkning delas upp i två delar, stationärt (husfabriken) och mobilt 

(byggarbetsplatsen). Detta för att prefabriceringen bör beakta de geografiska förutsättningarna samt 

tomtens beskaffenhet så att resultatet uppfyller samtliga krav. Med detta i åtanke är dessa två 

företag av intresse för den här studien. 

Jörnträhus marknadsför idag ett 70-tal olika standardmodeller. Största andelen av företagets 

försäljning består av kundanpassade hus som tagits fram som en justerad standardmodell eller efter 

kundens egen ritning. Det är här processen som den här studien tar upp börjar. Ett hus kan ses som 

ett system av flera olika delsystem. Ytterväggar i ett hus kan ses som ett delsystem och är en gräns 

utifrån andra olika delar av projektet som yttertak eller grund och så vidare. För att kunna hantera 

delsystemen så delas detta sedan ner i olika element där man särskiljer de olika väggarna. Vidare går 

man ner på komponentnivå där man särskiljer saker som fönster och reglar från varandra. 

Detaljeringsnivån varierar beroende på vad som ska hanteras och hur modellen ska hanteras vidare i 

processen. Hur de olika systemen ses på i denna rapport beskrivs i Figur 11 - Detaljeringsnivå. 

 

 

 

 

 

System Element Komponent Delsystem 

Figur 11 - Detaljeringsnivå 
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3.2.1 Byggsystemet 

Ett industriellt byggande har funnits i Sverige under lång tid, men under 1960-talet utvecklades detta 

kraftigt (Adler, 2005). Detta skedde på grund av att Sverige genomförde stora reformer i det så 

kallade miljonprogrammet. Man gjorde stora industrialiseringssatsningar med syftet att öka 

effektiviteten genom att flytta tillverkningen av olika byggdelar från byggplats till fabrik. Många 

bostäder uppfördes under denna period och många husfabriker började prefabricera i högre 

utsträckning än tidigare.  

Ett vanligt sätt att producera väggelement i Sverige är genom att använda sig av en produktionslinje 

anpassat för ändamålet. Ett exempel på hur en modern produktionslinjer kan se ut ses i Figur 12 – 

Produktionslinje (Randek) 

  

Figur 12 – Produktionslinje (Randek) 

 

Syftet med produktionslinjen är att skapa olika arbetsstationer där olika aktiviteter kan ske på ett 

effektivt sätt. Vidare är vändningen av väggelementet en viktig funktion för att på ett rationellt sätt 

kunna applicera väggens olika beståndsdelar på bästa sätt. Jörnträhus produktionslinje har allt 

eftersom byggts på och anpassats efter just deras tillverkningssätt. Linjen är anpassad att göra 

väldigt varierande väggelement gällande tjocklek och geometri vilket är en förutsättning för att 

kunna kundanpassa husen. 
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Jörnträhus började med blockväggsystem under 1970-talet. Man har sedan dess både producerat 

småblock- och storblockshus. Småblockskonstruktionen baserades på väggelement som var ca 2,5m 

höga och ca 1,2m breda. Dessa gjordes så montering kunde ske manuellt av två montörer utan något 

krav på speciell maskinutrustning som exempelvis mobilkran eller kranbil.  Under 1980-talet började 

man tillverka storblock som kunde vara upp till 10m långa och 3m höga. Dessa var på grund av sina 

mått betydligt tyngre och krävde därför speciell lyftanordning på byggplatsen. Den vägg som är vald 

att studeras presenteras i Figur 13 – Storblocksvägg. Detta är en typ av yttervägg som Jörnträhus har 

i sitt sortiment och är vanlig bland andra småhustillverkare i Sverige. 

 

 

Figur 13 – Storblocksvägg 

 

Vid prefabricering är de generella recepten för branschen svåra att tillämpa då de inte är anpassade 

för fabriksmiljö. Därför har man genom åren arbetat fram erfarenhetsbaserade recept. Dessa recept 

är i vissa fall bristfälliga då man traditionellt inte uppdelat de helt, utan använt sig av relativt 

generaliserade recept. Därför har olika mätningar genomförts för att få mer indata till denna studie 

till att kunna bryta ner recepten i lägre hierarki-nivåer. Under mätningarna har en starttid och en 

sluttid mätts för vardera byggdel, inklusive diverse möten och ställtider. Differensen mellan starttid 

och sluttid ger en tillverkningstid i timmar som sedan kan beräknas för att ge en enhetstid. 
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3.3 Programvaror 

År 1981 lanserades persondatorn. Under mitten av 1980-talet utvecklades AutoCad till att få en 

ledande roll inom CAD. Utvecklingen har gått framåt och idag krävs det för skapa BIM-modeller ett 

3D-CAD program av något slag. På marknaden idag finns det ett stort antal varianter och valet för 

denna studie är gjort efter vad Jörnträhus idag har för lösning. 

3.3.1 ArchiCad 17 

Archicad 17 är den 17:e upplagan av ArchiCad från det ungerska företaget Graphisoft som grundades 

1982 i Budapest. Systemet ger designern möjlighet att jobba i både 2D och 3D miljö. ArchiCad har 

från start utvecklats för att tillmötesgå arkitektens behov. Detta innebär att systemet har goda 

funktioner för form och visualiseringar. IFC-exporter stöds vilket är viktigt inom BIM. En mängd olika 

tilläggsmoduler finns för ytterligare fördjupningsmöjligheter. ArchiCad 17 valdes eftersom 

Jörnträhus idag arbetar med det i deras process. 

3.3.2 ArchiFrame 

ArchiFrame är en tilläggsmodul till 3D-systemet ArchiCad utvecklat i Finland. ArchiFrame är ett 

designverktyg för träkonstruktioner för att skapa regelväggar, pelare- och balklösningar samt golv- 

och takbjälklag. ArchiFrame valdes på grund av deras effektiva lösningar av att generera 

väggregelstommar i ArchiCad. 

3.3.3 VICO Office 

VICO Office är en programlösning för 5D skapat av det amerikanska företaget VICO Software. Syftet 

med programvaran är att integrera tid och kostnad med BIM. Vico innehåller funktioner för att 

hantera 3D-modeller, kollisionskontroller, mängder, kalkyler, tidsplanering samt 4D-simuleringar. 

Vico valdes som programvara eftersom det innehåller funktioner för att fungera som ett komplett 

5D-verktyg.  

3.4 Intervjuer 

Utförandet kommer att ske genom intervjuer utav personer som befinner sig i processen för att få 

erfarenhetsåterföring om hur processen ser ut idag. För att kartlägga hur processen ser ut utfördes 

studien tillsammans med berörda personer på Jörnträhus och Contractor bygg parallellt med 

produktion. Studien har gjorts till stor del i samband med projektering och produktion på Jörnträhus 

huvudkontor. För att validera de resultaten från intervjuerna gjordes kontinuerligt återkopplingar till 

berörda parter för kommentarer om något missuppfattats. 
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3.5 Observationer 

För att erhålla praktisk information kommer studiebesök göras i fabriken allt eftersom produktion är 

i gång samt på byggarbetsplatsen där referenshuset monteras. Observationerna kommer att 

fotograferas och anteckningar kommer att föras. 

3.6 Simulering 

Simulering görs för att följa informationsflödet mellan de olika skedena, och för att undersöka 

möjligheten till bättre kommunicering mellan 3D-modell, kalkyl och planering vid prefabricering. När 

en färdig visuell modell är framtagen ska möjligheterna att ta fram den information ur modellen som 

produktionen efterfrågar. 3D-modellen tas fram med hjälp av CAD-verktyget ArchiCad. Genom 

programanpassningar kan 3D-modellens geometri nyttjas för att få fram utdata som är nödvändig 

för projekterings- och produktionsskedet. 

Olika fabriker har olika krav och produktionssätt vilket gör att man bör sätta sig in i det unika fallet 

och lista upp vad som önskas ut och hur man på bäst sätt får ut just den informationen. Vidare är 

tilläggsprogram som ArchiFrame simulerat för att undersöka om effektiviteten på projekteringen kan 

ökas. För att kunna använda 3D-modellen vidare har programmet Vico används för att på ett 

effektivt sätt få ut ytor som kan användas vid kalkyl samt enhetstider för planering av produktionen. 

Studien har då enbart undersökt möjligheterna till mängdavtagning för kalkyl inte hur man 

sammansätter en komplett kalkyl. Systemet ska testas som integrerat, så om något ändras i 

modellen ska kalkylerna, tidsplanen och ritningsunderlagen justeras per automatik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14 - Kommunicering 
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3.6.1 Projektering 

Tilläggsprogrammet ArchiFrame är simulerat för att undersöka hur dess funktioner kan användas för 

att effektivisera steget från projekteringsskedet till produktionsskedet. Jörnträhus har tidigare inte 

jobbat med detta system men planerar att framöver investera och driftsätta just detta. ArchiFrame 

skapar reglar och pelare baserat på olika volymer och denna funktion är testad med egenskap att 

skapa tillverkningsritningar för ytterväggar. Programmet skapar, per automatik, nya 3D-objekt för 

reglar och pelare samt 2D-ritningar där dess placering framgår. Dessa är sammankopplade, vilket 

innebär att en justering i 3D-modellen även automatiskt sker på 2D-ritningen. Även kaplistor, där 

varje nytt objekt har unikt littera, skapas på respektive 2D-ritning. Detta ska simuleras och anpassas 

för Jörnträhus produktion. 

3.6.2 Kalkylering 

De kalkyler som görs baseras ofta på enhetstider och inköpspriser. Dessa är olika från företag till 

företag på grund av erfarenhetsåterföring och inköpskanaler. I verktyget Vico kan man manuellt 

skapa egna recept för olika byggdelar, alternativt att man importerar dessa från befintligt 

kalkylsystem. Övergången från ArchiCad till Vico ska simuleras för att utreda hur programmen bör 

formas och ställas in samt hitta lösningar som underlättar vardagen för kalkylering av offertritade 

hus. 

3.6.3 Produktionsplanering 

Många företag i byggbranschen har en koppling mellan kalkyl och tidsplan. Enhetstiderna exporteras 

då vidare från kalkylen för att skapa en tidsplan, detta finns det en stor mängd olika programvaror 

för på marknaden. Även Vico har en tidsplanfunktion som ska simuleras för att på ett effektivt sätt få 

ut tidsplanen för projektet. Eftersom Vico är ett 5D-system ska även simuleringar för att visualisera 

hur processen fortgår genomföras. 

3.7 Metoddiskussion 

Den här studien är gjord med projektörer och med ansvariga ute i produktionen hos Jörnträhus. Det 

gör att den här rapporten baseras på hur just prefabricerande väggelementtillverkare kan dra fördel 

av 5D-BIM och erfarenhetsbaserade recept. Man kan bygga väggar på många olika sätt, mer eller 

mindre prefabricerat. Men oavsett vilken prefabriceringsgrad man väljer att göra så måste 

projekteringen för projektet vara komplett för att projektet ska gå genomföra. Detta medför att en 

merpart av alla aktörer måste lägga stor vikt på projekteringen och därför är denna metod gångbar 

för den här branschen. Reliabiliteten för projektet är beaktat genom att löpande jämföra resultat 

formade ur rapporten med befintliga historiska resultat för andra projekt samt de faktiska resultat 

som simulerat projekt har redovisat. 
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3.8 Genomförandet 

Genomförandet gjordes enligt Figur 15 - Princip för genomförandet. Allt eftersom projektets gång 

hamnande man vid olika vägval. Detta innebar att problemformuleringen flera gånger testades från 

olika synvinklar och formades därefter vilket, i sin tur, innebar att projektets arbetsgång planerades 

allt eftersom. Under arbetets gång har möten med handledare genomförts för att validera arbetets 

fortskridande. 
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4. Fallstudierna 

Kapitlet beskriver kortfattat företagen Jörnträhus och Contractor Bygg där studien är genomförd. 

Här har produktionen följts och systemet simulerats. Vidare har platsbesök gjorts ute på byggplatsen 

vid monteringar av de prefabricerade elementen.  

Jörnträhus projekterar, tillverkar och levererar prefabricerade byggelement till Contractor Bygg. 

Contractor bygg monterar sedan dessa element på byggplatsen. Förutsägbarheten för 

projekteringen i tidigt skede är därför viktig för konstellationen gällande kalkylering, planering och 

transport. Synergismen som finns företagen emellan baseras på ett effektiv och rationellt byggande, 

men för att uppnå detta måste god kontroll på kalkyler finnas. Även tidsplaner måste hållas och 

kostnader för transporter säkerställas. Företagen har därför studerats för att få en uppfattning om 

hur processen idag fungerar. 

4.1 Jörnträhus 

Jörnträhus roll i konstellation med Contractor bygg som prefabricerande tillverkare ligger tidigt i 

byggprocesskedjan, enligt Figur 16 - Jörnträhus roll i kedjan. 

 

 

 

 

4.1.1 Allmänt 

År 1932 startade William Eriksson ett hyvleri i Jörn beläget i Västerbottens inland. Efter några år 

kompletterades verksamheten med sågverk, och verksamheten växte stadigt under 40- och 50-talet. 

För att öka förädlingsgraden för sina trävaror kompletterade man verksamheten med husfabrik år 

1964. Samma år sker ett generationsskifte då Williams söner, Astor och Henry Eriksson, går in som 

nya ägare i företaget. Husfabriken utvecklas positivt och i slutet av 70-talet räknas ”Jörnstugan” som 

Sveriges 3:e största husleverantör och efterfrågan bara ökar. Företaget utökar sitt produktsortiment 

med fritidshus i småblock och villor i storblock som komplement till planktimmerhusen. 

Jörnträhus är idag en småhustillverkare som producerar villor och fritidshus främst för 

privatmarknaden. Fabriken och huvudkontoret är placerat i Jörn i Västerbottens inland. Jörnträhus 

finns representerat på ett 10-tal orter i Sverige men även i Danmark, Storbritannien, Irland, Norge, 

Spanien, Sydkorea och Thailand. Sågverksamheten är avvecklad sedan 1998, men företaget hyvlar 

och vidareförädlar inköpta trävaror till sin egen husfabrik samt till ett antal norska producenter. 

Projektering Produktion Transport Montering 

Figur 16 - Jörnträhus roll i kedjan 
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4.1.2 Produktion 

Företaget köper in trävaror från lokala sågverk eller byggvaruhandlare. Vissa trävaror klyver och 

hyvlar man i sin egen anläggning, se Figur 17 - Klyv och hyvleri, för att anpassa dessa för 

hustillverkningen. Enligt Per Eriksson är det stor fördel för husfabriken att man har tillgång till eget 

hyvleri. Vissa projekt färdigkapas och paketeras projektvis direkt efter det är hyvlat. Detta innebär 

att man inte behöver hantera byggmaterialet fler gånger innan det ska byggas in i de prefabricerade 

byggelementen, vilket ger en effektiv hantering. 

 

Figur 17 - Klyv och hyvleri 

1995 byggdes en ny fabrik avsedd för sågverk. Men på grund av nedgång av marknaden och ökad 

konkurrens färdigställdes aldrig fabriken. Idag används fabriken för produktion av tak- och 

golvkasseter samt monteringshall i det fallen husen levereras som färdiga volymer. Se Figur 18 - 

Monteringshall.  

 

Figur 18 - Monteringshall 
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Timmerhusfabriken är byggd i början av 1960-talet och är den äldsta fabriken på områden som 

fortfarande innehåller verksamhet, se Figur 19 – Timmerhusfabrik. Här knutas timmerväggarna 

maskinellt och paketeras. Man färdig kapar och paketerar paneler, golv, innertak och diverse annat 

som ska ingå i husleveransen. Samtliga timmerhus levereras som byggsatser på grund av dess 

byggteknik. 

 

Figur 19 – Timmerhusfabrik 

Blockhusfabriken byggdes i slutet av 1980-talet och drevs till en början som komponentfabrik där 

produktionen bland annat bestod av fönsterkomponenter. Denna verksamhet avvecklades 2011 och 

verksamheten i fabriken byttes då till väggblocktillverkning. Här produceras väggblocken, allt från 

rena regelstommar till färdiga väggelement komplett med diverse installationer. Se Figur 20 - 

Blockhusfabrik. 

 

Figur 20 - Blockhusfabrik 
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4.2 Contractor bygg 

Contractor Byggs roll i konstellation med Jörnträhus som byggentreprenör ligger sent i 

byggprocesskedjan, enligt Figur 21 - Contractor Byggs roll i kedjan. 

 

 

 

 

 

4.2.1 Allmänt 

Contractor grundandes av norskfödda Hans Jensen Krogh 1910. Hans blev svensk medborgare 1906 

och bosatte sig på Lidingö. Contractors första uppdrag bestod mest av grundläggningsarbeten som 

sedan utvecklas till att industribyggnader de nästkommande 30 åren dominerar företagets 

omsättning.  

Företagets kontor låg till en början på Kungsgatan i Stockholm. 1948 överlämnar grundaren Hans J. 

Krogh chefskapet till Sten Lubeck, som tidigare arbetat som chefsassistent.  1949 registreras Investor 

AB som ägare av ca 50% av företaget. Under 1950-talet expanderar företaget kraftigt genom 

tillkomsten av en vägavdelning samt en ny avdelning i Skellefteå. Anledningen till företagets start av 

en avdelning i Skellefteå är att Helge Johansson, en mångårig medarbetare, blivit bofast där och 

därför vill man behålla hans kunnande inom företaget. Detta gör man genom att starta en egen 

avdelning i Skellefteå. Skellefteå-avdelningen växte och 1953 svarade den för 26% av hela företagets 

omsättning. Företaget har sedan genom åren genomgått olika förändringar och vid konkursen 2001 

köptes företaget upp lokalt och drivs vidare med säte i Skellefteå (Almström & Lubeck, 1960). 

Contractor Bygg är idag ett byggföretag som utför total- general- och delade entreprenader. Man 

har stor erfarenhet av industrilokaler, kontor, offentlig förvaltning, bostäder både nybyggnad och 

ombyggnad. Företaget har verksamhet även i Lycksele och Hemavan. 

 

  

Projektering Produktion Transport Montering 

Figur 21 - Contractor Byggs roll i kedjan 
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4.2.2 Produktion 

Contractor byggs produktion är väldigt traditionell för byggbranschen. I kopplingen med Jörnträhus 

finns synergismer gällande entreprenader innehållande prefabricerade element. Figur 22 - 

Platsbesök på byggarbetsplats visar en typisk entreprenad som Contractor Bygg utför och där 

Jörnträhus levererar prefabricerade väggelement till. Väggelementen placeras in i stommen som 

utfackningsväggar.  

Figur 22 - Platsbesök på byggarbetsplats 
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5. Resultat 

Här presenteras det arbetsförfarandet som framkommit under fallstudien. Slutligen redovisas de 

tillvägagångsätt och resultat för de försök som har genomförts i studien. 

 Processen att använda 3D-modellen som är framtagen under programskedet för att sedan skapa 

effektiva sätt har visat sig tidsbesparande. Jörnträhus har sedan 2005 arbetat med 3D-CAD och har 

därmed dragit fördel av processen att använda samma 3D-modell för projekteringsskedet som man 

använt för programskedet. Man har även vidare använt samma modell för produktionsskedet till viss 

mån då tänket med BIM funnits sedan tidigare.  

Arbetssättet har analyserats för att identifiera hur man arbetar i dag och hur man kan implementera 

5D-BIM på bästa sätt för att öka förutsägbarheten. Detta kan liknas med de tre steg som 

implementering av BIM oftast delas in i som är visualisering, integrering och automation (Kunz & 

Fischer, 2009). Man arbetar idag något olika beroende på projekt, entreprenadform samt beställare. 

Största andelen av försäljningen sker till privatpersoner och därför är den processen analyserad. 

5.1 Resultat gällande förutsägbarhet för fabriksproduktion 

Den här studien visar att man med relativt enkla medel kan öka förutsägbarheten med hjälp av att 

rationalisera övergången mellan skedena genom att byta arbetssätt och ta hjälp av tilläggsmoduler 

till CAD-systemet. Genom att använda den modell som framtagits i projektets tidigare skeden kan 

man genom automation få ut anpassningsbara tillverkningsritningar, underlag för planering samt 

mängder för kalkyl. 

Med 3D-CAD kan man idag beskriva och visualisera huset på ett helt annat sätt än tidigare. En platt 

2D-ritning kräver att beskådaren är van att läsa ritningar för att förstå dess innebörd. Beställaren 

eller personal ute i produktion får betydligt bättre begrepp om volymer, ytor och utformningar. Här 

börjar första steget av implementering av BIM. När representant från företaget tillsammans med 

beställaren har jobbat fram vilket hus som ska levereras, med hjälp av 3D-modellen, genereras 

offertritningar som oftast består av plan-, sektion- och fasadritningar fram. Vidare, ofta mot en 

avgift, kompletterar man dessa till att bilda bygglovsritningar. Allt detta görs i en och samma modell. 

Här nyttjas BIM till just visualisering i dagsläget, men vidare utvecklingspotential finns för att 

förbättra fabriksproduktionen. 

Nästa steg i processen är att få fram en fullständig kalkyl av projektet. Denna sammanställs idag 

genom manuell beräkning i ritsystemet. Man nyttjar alltså 3D-modellen som skapades tidigare för 

att manuellt ta ut längder, ytor och diverse annat som berör projektet för att sedan applicera detta i 

ett kalkylark baserat på recept. Kalkylen sammanställs och presenteras tillsammans med 
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offertritningen som en offert. I detta steg simulerades 5D-BIM som mängdavtagning från modellen 

till kalkylen och sammanfogning av enhetstider till tidsplanen. 

5.1.1 Recept 

I branschen har man generellt byggt upp olika recept gällande olika aktiviteter. I detta fall har ett 

recept skapats för att generera ut mängd, kostnad och tidsåtgång ur modellen. Företaget har egna 

enhetstider baserade på erfarenhet. För projektet har olika mätningar gjorts för att analysera 

enhetstider för olika aktiviteter för att kunna sortera ner dessa i lägre hierarkinivåer. Ytterväggarna 

varierar kraftigt i prefabriceringsgrad, vilket gör att man bör på ett smidigt sätt kunna plocka ihop de 

olika recepten som berör just den väggtypen som önskas vid det tillfället.  

Generellt är recepten baserade på de olika arbetsstationer som finns i processen hos Jörnträhus. 

Ytterdörrar monteras aldrig i fabriken utan görs på byggarbetsplats när husmontaget är färdigställt. 

Detta för att minimera risken av skador på dörr eller dörrkarm, då mycket material transporteras ut 

och in genom dörröppningen under montaget. Vidare tas de olika receptens komponenter och 

aktiviteter upp i tabeller nedan för att ge en inblick i hur samtliga tider är baserade. Dessa köps in 

beroende på olika enheter så som m, m2 och st. Komponenterna presenteras med olika beroenden, 

enhetskostander, åtgång och spill nedan. Dessa kan variera beroende på vilket leverantör som väljs 

för respektive komponent. 

Regelstomme 45x195 

Receptet för regelstommen består av olika delmoment. Generellt arbetar två stycken vid denna 

station vilket gör att en del aktiviteter kan utföras parallellt. Väggblockens längd varierar upp till 12 

meter. Om väggblocken ligger under 6 meter kan två gäng arbeta samtidigt på stationen. 

Generellt kommer väggarnas virke färdigkapat direkt från hyvleriet, därför är recepten baserade på 

att merparten av virket är färdigkapat. Dock behöver alltid en viss del av virket hanteras och justeras 

beroende på kvalité eller speciallängder. Bearbetning av stolpar innebär att eventuella urtag för 

hammarband eller dylikt görs. Hammarbandets funktion är att fördela ut laster från taket ner i 

väggens stolpar och sedan ner i grunden. Virket spikas ihop till att bilda regelstommar. När ramen är 

ihop spikad riktas och strävas dessa för att de ska hålla diagonalmåttet. Strävningen görs vanligtvis 

med spikband som spänns för att kunna motverka eventuella horisontella krafter som annars hade 

skevat väggelementet. Vidare isoleras väggblocket mellan regelverket. Viktigt här är att isoleringen 

läggs på rätt sätt vilket innebär att den inte får pressas samman eller vikas på något sätt. Om detta 

görs kan det innebära sämre isoleringsförmåga.  Fördelning av reglar görs vanligtvis efter 

standardmåttet på c/c 600mm. I vissa fall kan man inte hålla detta och då får isoleringen skäras för 

att passas in. För att väggelementet ska kunna hanteras i fabrik samt vid montering fästes 
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lyftstroppar i elementets överkant. Antalet baseras på blockets längd eller hur den lyftutrustning ser 

ut som ska montera väggblocket på plats. Receptets olika komponenter baseras på olika storheter. 

Dessa presenteras i Tabell 1 - Regelstomme 45x195 komponenter. 

Tabell 1 - Regelstomme 45x195 komponenter 

Komponent Beroende Åtgång Spill 

Spik 31/90 VG K MFT Rakbandad m2 vägg 16 st/m2 - 

UNI-skiva 195mm m2 vägg 1 m2/m2 - 

45x195 Regel m vägg 2 m/m 15% 

45x195 Hammarband m vägg 1 m/m 15% 

45x195 Stolpe m2 vägg 2 m/m2 15% 

Lyftstroppar antal enheter 4 st/enhet - 

 

Fönster / fönsterdörrar 

Receptet för montering av fönster och fönsterdörrar baseras på antalet enheter. Vid montering av 

fönster så börjar detta på en egen station med att dessa drevas runtom med svälldrev. Svälldrevets 

funktion är att sluta tätt mot intilliggande träregel och fönsterkarm och har även funktion som 

ångspärr. Utanpå detta monteras reglar till att bilda ett h runt fönstret. Reglarnas fästes genom att 

skruva karmskruv från fönsterkarmen in i regeln. Vidare lyftes hela fönsterenheten ner i 

regelstommen på angiven plats på tillverkningsritning. Anledningen till att man monterar fönstret till 

reglarna före man lyfter ner det i väggelementet är enkelheten att kunna stå nära fönstret vid 

montering samt att skapa två arbetsstationer vilket ökar effektiviteten. 

Receptets olika komponenter baseras på olika storheter. Dessa sammanställs i bilaga 4.1.1, tabell 2. 

Fönster lämnas utanför receptet och kompletteras sedan som en extern offert. Detta eftersom 

fönster ofta är väldigt kundspecifika och helt olika i dess utförande medan det runt om alltid är 

detsamma. 

Ångspärr 

Delmomenten för aktiviteten för ångspärren baseras på vägens yta. Ångspärrens funktion är att 

förhindra att fukt tränger ut i väggen, uppnår daggpunkt, och kondenserar.  

Ångspärren i denna studie består av plastfolie. Denna rullas ut, häftas fast och skärs till. Skarvar och 

infästningsställen tejpas sedan för att säkerhetsställa täthet. Receptets olika komponenter baseras 

på väggens yta och sammanställs i bilaga 4.1.1, tabell 3. 
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Korsregling 

Vid korsregling av en vägg menas att man fäster in det inre regelskiktet liggande mot den stående 

regelstommen. Detta görs för att kunna korsisolera vilket i sin tur ger mindre köldbryggor. 

Delmomenten baseras på väggens yta. 

Regeldimensionen vid korsregling är mestadels 45x45. Denna levereras inte färdigkapad utan detta 

görs i fabriken. Infästning sker sedan in i regelstommen utanpå ångspärren. Facken isoleras och där 

inte c/c mått 600mm går hålla för korsreglingen skärs isoleringen för att passas in. Receptets olika 

komponenter baseras på väggens yta och sammanställs i bilaga 4.1.1, tabell 4. 

El-installationer 

Receptet för el-installationerna i väggen byggs upp av olika delmoment som baseras på väggens yta. 

El-installationerna är valda att läggas som eget recept då vissa ytterväggar ibland inte innehåller 

eldragningar och därför ska detta vara smidigt att utelämna i dessa fall. 

Eldon infästes efter ritning på givna mått i produktionen. Till dessa dras slangar från givet start ställe 

på blocket fram till eldonet. Slangarna klamras och där det behövs tas hål i reglar för genomgångar. 

Vidare görs hål för eldonet i det blivande ytskiktet. Receptet för el-installationerna beror på väggens 

yta och dess komponenter sammanställs i bilaga 4.1.1, tabell 5. 

Ytskikt 

Receptet för ytskiktets olika delmoment baseras på väggens yta. Ytskikten kan variera i materialval 

och vanligtvis används gips-, osb- eller spånskivor. Generellt är det yttre lagret av gips och det inre av 

spånskiva.  

Ytskiktet som består av skivor måste ofta mått anpassas, vilket varierar på väggelementets mått. 

Måttanpassningen av lager 1 kräver mer tidskrävande utrustning vanligtvis än lager 2 vilket ger olika 

monteringstider. Monteringen av de olika lagren tar lika lång tid oavsett. När ytskikten är satta 

monteras ett skyddsläkt med syftet att skydda skivorna från stötar vidare i processen. Receptet för 

ytskikten består av komponenter som sammanställs i bilaga 4.1.1, tabell 6. 

Vindskydd 

När ytskiktet är klart vänds elementet för att färdigställa andra sidan. Första aktiviteten efter 

vändning är montering av vindskydd, vilket oftast består av vindduk. Receptet för vindskyddet 

baseras på väggens yta. Vindskyddets funktion är att förhindra att isoleringen utsätts för vinddrag då 

dess isolerförmåga då minskar. 
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Vindskyddet är alltid det första som monteras efter vändning, därför har aktiviteten att vända 

väggelementet valts att applicera till detta recept. Vidare rullas vindduken ut, häftas fast och skärs 

till. Receptet för vindskyddets komponenter redovisas i bilaga 4.1.1, tabell 7. 

Läkt 

Läktens uppgift är att skapa en luftning mellan regelstommen och ytterpanelen. Läkten monteras 

liggande vid stående ytterpanel respektive stående vid liggande ytterpanel. Receptet för denna 

aktivitet har baserats på väggen yta. 

Läkten levereras inte färdigkapad utan detta görs i fabrik. Infästningen sker i regelstommen utanpå 

vindskyddet. Musebandet har som funktion att spärra hålet som blir mellan läkten i luftspalten vid 

blockens underkant. Detta för att förhindra att gnagare eller dylikt kan ta sig in i väggen den vägen. 

Receptet för läktens komponenter presenteras i bilaga 4.1.1, tabell 8.  

Ytterpanel 

Aktiviteten att montera ytterpanelen baseras på väggens yta. Ytterpanelen levereras från 

leverantören oftast grundmålad. Det finns specifika projekt där en strykning görs i fabrik. Detta 

gällde inte det projekt som har simulerats i denna rapport och har därför utelämnats. 

Ytterpanelen levereras vanligtvis inte helt färdig kapad utan delar görs i fabrik. Infästningen sker mot 

läkten. Viktigt att beakta vid montage av ytterpanel som är stående är att använda sig av för rätt 

längd på spik så att man inte punkterar vinduken och därmed förstör dess funktion. När montaget av 

ytterpanelen är gjord monteras ett skyddsläkt med syftet att skydda vidare i processen. När 

aktiviteten är färdigställt lyftes väggelementet upp på blockvagn. Receptet för ytterpanelens 

komponenter presenteras i bilaga 4.1.1, tabell 9. 

Dörr- och fönsterkompletteringar 

Aktiviteten att montera dörr- och fönsterkompletteringarna baseras på antalet enheter. Oftast 

levereras de flesta salningar och bleck i rätt längd men diverse tid måste ändå läggas för att anpassa 

dessa.  De olika komponenterna tillhörande receptet för dörr- och fönsterkompletteringar 

presenteras i bilaga 4.1.1, tabell 10. 
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5.1.2 Mängdavtagning 
Från 3D-modellen exporteras information över till programvaran Vico. Kopplingen mellan ArchiCad 

och Vico är smidig och görs med endast en knapptryckning. Överföringen av modellen från ArchiCad 

till Vico gjordes vid flera tillfällen under modellens uppbyggnad. Detta är smidigt att göra då Vico 

innehåller en versionshantering för att kunna hantera detta. Men det arbetssättet som ansågs 

smidigast och effektivast var att överföra modellen till Vico när den är helt färdigställd och inte allt 

eftersom. I Figur 23 - Information från modellen ses hur informationen presenteras för 

ytterväggarna i Vico. 

 

Figur 23 - Information från modellen 

 

Denna information genereras ut per automatik, ingen bearbetning behöver göras. Man väljer hur 

informationen ska sorteras som exempelvis efter ID eller efter element typ. I den här rapporten 

valdes ID som sorteringsvillkor då detta gav en smidig hantering eftersom väggtyperna ofta sorteras 

efter just ID hos Jörnträhus.  I Figur 24 – Mängdavtagning beskrivs hur markerad information visas 

visuellt i en 3D-modell intill mängdlistan. Detta arbetssätt är väldigt pedagogiskt då man ständigt blir 

upplyst om vilken information som hör till vilket objekt. I färgen lila visas referensytan på väggens 

area. Denna area kan vara rimlig att exempelvis koppla mängden ytterpanel mot. Vidare för 

ytterväggarna kan man koppla andra storheter så som antal väggar, total längd på väggar eller andra 

areor enligt Figur 23 - Information från modellen. 
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Figur 24 – Mängdavtagning 

I projekteringsskedet finns det en gräns på vad som är lönsamt att rita ut i modellen. Byggdelar så 

som spikläkt har valts att inte ritas ut i modellen eftersom tiden dessa tar att placera ut tar ut nyttan 

av att ha dem som 3D-objekt.  

5.1.3 4D 
För att gå vidare från 3D-BIM till 4D-BIM läggs tid till som den fjärde dimensionen. Genom att 

använda sig av de enhetstider som de erfarenhetsbaserade recepten innehåller kan en tidsplan fås 

ut av projektet. Man fortsätter med modellen genom att använda receptet från kalkylen vidare in i 

tidsplaneringsverktyget i Vico. Första steget är att ställa in de beroenden som finns i projektet. Detta 

är olika mellan aktörer beroende på produktionssätt. Valet för denna studie gjordes enligt de recept 

som skapas i kalkylen och i vilken ordning dessa aktiviteter gjordes i fabriken, se Figur 25 - 

Beroenden. 

 

 

 

 

 

Recepten som skapades finns då inne med de enhetstider som angivits. Dessa kopplas då mot ett 

startdatum och Vico ger då ett slutdatum för varje definierad aktivitet enligt Figur 26 - Start- och 

slutdatum. 

Figur 25 - Beroenden 
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Figur 26 - Start- och slutdatum 

Produktionslinjen för väggelementen innehåller olika stationer där de olika aktiviteterna utförs. 

Beroende hur väggen ser ut så är arbetsbelastningen helt olika för dessa stationer. Detta innebär att 

om ett väggelement innehåller mycket fönster så tar stationen där fönsterkompletteringar görs 

betydligt längre tid. Detta kan urskiljas ur Figur 27 – Flowline-diagram. Väggelementen tillverkas i 

omvänd ordning mot för hur de ska monteras. Detta görs så att det väggblocket som montörerna 

första ska montera på byggplatsen är placerats längs ut på transportörens lastutrymme. 

 

 

Figur 27 – Flowline-diagram 
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Tiderna kan även presenteras som Figur 28 – Gantt-schema. I detta diagram ses tydligt vilka 

väggelement som tar längre tid. Stationen som producerar regelstommar går kontinuerligt medan de 

andra stationerna löper stötvis.  

 

Figur 28 – Gantt-schema 

Resurserna för projektet kan vidare fås ut ur systemet per automatik. Eftersom dessa projekt består 

av ett antal aktiviteter som tar relativt kort tid blir resursfördelningen väldigt spretig. En 

förutsättning för denna studie var att 4st arbetare fanns att tillgå vilket har planerats för. Hur 

resurserna kommer att fördelas framgår av Figur 29- Resursdiagram. 

 

Figur 29- Resursdiagram 

 

5.1.4 5D 
För att gå vidare från 4D-BIM till 5D-BIM läggs kostnaden till som en 5:e dimension. Den information 

som behövs för att kalkylen ska kunna baseras på modellen ska alltså ställas in och övervägas hur 

bästa sättet att få ut just den information som behövs är. Olika aktörer har olika produktionssätt och 

inköpskanaler och får därmed olika enhetstider och enhetskostnader. Detta är något man 
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programmerar in i receptet. Recepten kan bestå av väldigt många komponenter vilket gör det väldigt 

tidskrävande att skapa dessa för ett helt projekt. För detta finns en användbar funktion som innebär 

att all indata bildar en databas som projektören kan använda senare då kalkylen kan användas som 

referenskalkyl. På detta sätt kan man bygga upp ett antal recept för att effektivisera kalkylskedet. 

Ytterväggarnas recept är baserat på ett antal hierarkinivåer, se Figur 30 - Underkategorier. Detta 

steg är gjort för att bryta ner byggdelen ytterligare. Exempelvis kan en vägg tillverkas med dubbla 

lager skivor som ytskikt, dessa båda baseras på samma yta och ingår därför i samma kategori som är 

ytskikt.  

 

Figur 30 - Underkategorier 

Vidare är kalkylen fördelad till komponenter. I Figur 31 -  presenteras hur detta är gjort för ytskiktet 

av väggen. Hela kalkylen med samtliga recept för väggen bifogas i bilaga 4.1.2. 



Resultat 

 

35 
 

 

Figur 31 - Resurser 

För att sedan generera fram användbar utdata ur systemet skapades mallar för detta. Detta innebär 

att på ett enkelt sätt forma så att de rapporter som man får ut ger den information som eftersöks. 

Olika typer av rapporter behövs för olika aspekter, detta sker enbart genom olika inställningar i 

programmet. När dugliga mallar är skapade kan dessa användas vidare för framtida projekt och är 

ett ständigt utvecklingsbart dokument. Olika rapporter skapades i denna studie och den som visar 

mängder ses som bilaga 4.3.1. 

 

5.2 Resultat gällande förutsägbarhet för projektering 

När projektet sedan ska produceras används 3D-modellen för att skapa underlag för produktion. 

Stora fördelar har tidigare uppdagats just i detta skede då man bytte från ett 2D-baserat ritsystem 

till ett 3D-system. Fördelarna är att man kan använda den information som tidigare har varit 

bearbetad under offertskedet för produktionen vilket visar sig varit en stor tidsbesparing.  

Idag används 3D-modellen till viss del för produktionsritningar, men mycket av arbetet sker 

manuellt. I detta steg simulerades en tilläggsmodul till Archicad kallad Archiframe med syftet att 

automatisera och tidsoptimera framtagandet av underlag för produktionen. 
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Genom väggens geometrier får programmet ut den information som behövs för att kunna generera 

fram en regelstomme. ArchiFrame tar ut en volym baserad på väggelementet i ritsystemet, se Figur 

32 - Väggvolym. För denna sätter man upp förutsättningarna för hur regelstommen ska utformas. 

Inställningar som dimensioner, typ av syll och hammarband samt drevning vid öppningar ställs in för 

att passa mot produktionens tillverkningssätt. När samtliga inställningar är till belåtenhet kan väggen 

genereras fram, se Figur 33 - Genererad vägg.  

 

 

Figur 32 - Väggvolym 

 

Figur 33 - Genererad vägg 

 

Fördelen med att jobba i BIM är att vid av justering av exempelvis ett fönster så kan 

produktionsritningen per automatik uppdateras för att kunna generera ut nya ritningar för 

produktionen. En flaskhals har varit just framtagandet av underlag för produktionen, speciellt på 

husmodeller utanför standardsortimentet. Eftersom kundanpassningar är en del av affärsidén ligger 

stort fokus att effektivisera just framtagandet av produktionsritningar. Genom att basera det 

aktuella projektet utifrån ett tidigare projekt, alltså rita om ett redan producerat hus, kan stora 

fördelar dras. Även fast man flyttar samtliga väggar och totalt ändrar husets mått i alla led så följer 

inställningar och anpassningar med och gör att genereringen av produktionsritningar inte alls är 

betungande. Genom att jobba på detta sätt utvecklas ständigt 3D-modellerna och tidsoptimeringen 

för projekteringen minskar.  

Tidigare när man ritade väggblocken manuellt var det stor arbetsbörda att försöka optimera 

tillverkningsritningarna. Detta eftersom det ofta uppstår ändringar när ventilationssystem, el eller 

liknande system ska in i väggarna. Detta har en smidig lösning i systemet testas med ett positivt 

resultat. Genom att rita ut den önskade speciella geometrin kan systemet utifrån den generera 

väggen. Detta gör att man i princip kan forma vilka specialväggar som helst och arbetet består bara 

av att beskriva geometrin, inte att rita ut samtliga reglar vilket görs automatiskt. 
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Vilken väg som blocken ska tillverkas kan variera beroende färdigställandegrad och produktionslinje. 

Jörnträhus föredrar att först bygga blocket sett inifrån, och sedan vända det för att färdigställa 

utsidan. Därför är det av stor vikt att se till att elevationen är tagen från rätt sida så att inte blocket 

byggs spegelvänt. I systemet man styra detta på ett enkelt sätt. Som kontroll presenteras väggens 

littera och regelstommes dimension på planritningen på den sida om väggen som genereringen 

kommer att ske, se Figur 35 - Blocklittera. 

 

Figur 35 - Blocklittera 

Av detta fås sedan tillverkningsritningar klara för att lämnas ut till produktionen, se Figur 36 - 

Väggblocksritning. Fördelen här med att arbeta på detta sätta är att allting sitter ihop. Flyttas 

fönstret på planritningen så sker även detta på tillverkningsritningarna. Att kontrollera och granska 

resultaten bör alltid ske mellan alla steg så att allting ser bra ut, men arbetstiden att göra 

väggblocksritningar jämför med tidigare är betydligt lägre. Med systemen märks även 

Figur 34 - Underlag för specialvägg 
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komplikationer lättare då man relativt tidigt får upp regelstomme och kan i 3D kontrollera 

anslutningar och skarvar. 

 

Figur 36 - Väggblocksritning 

I ritningshuvudet anges vilket ID väggen har, vilken regelstomme den består av, projektets namn, 

projektets nummer samt datum för generering och vem som är ansvarig. Varje regelobjekt får ett 

unikt littera som går hantera vidare i processen, detta tas inte upp i den här studien. På 

tillverkningsritningen fås en kaplista och en elevation över väggen från det hållet man väljer att 

generera upp den samt en plan över reglarnas placering med diverse måttsättning. 

Tabell 1 - Beskrivning av väggblocksritning 

Kaplista Anger först regelns längd, sedan antalet och avslutningsvis dess littera. 

Pilmått Anger måttet till vardera stolpen från start. Programmet eftersträvar ett 

centrummått, mellan centrum reglar, på 600mm. 

Littera Varje regelobjekt tilldelas ett unikt littera. 

Diagonalmått Används i produktionen som kontrollmått för att säkerhetsställa att väggblocket är i 

vinkel. 

Delmått Används som kontrollmått för att säkerhetsställa höjder på öppningar och 

blockhöjder. 
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Figur 37 - Vagn på väg till lager Figur 38 - Väggblock på vagn 

5.3 Resultat gällande förutsägbarhet för transporter 

När man bygger prefabricerade hus är det av stor vikt att beakta vad som går transportera effektivt. 

Detta är något som man bör beakta redan i programskedet när offerthandlingar tas fram. Jörnträhus 

transporter gällande väggblock innebär en maxlängd av 12m och en höjd på ca 2,7m. Detta är 

standardmått som man försöker hålla för att underlätta produktion, transport och montering. I 

produktionen är logistik en viktig parameter. Logistiken innebär inte minst det materialflöden som 

måste fungera för att produktionen ska fungera rationellt, men detta är en avgränsning i denna 

rapport och beaktas därför inte. Den logistik som är tagen hänsyn till gäller hur väggelementen 

hanteras efter att de är producerade. Hanteringen av väggelement, som har en totalvikt på ca 1,2-2 

ton, måste ske med försiktighet och en vilja finns att man ska eftersträva så lite hantering som 

möjligt när väggblocken lämnar fabrik. Efter att vardera väggelement är producerat placeras dessa 

på en vagn i den ordning som monteringen är tänkt att ske. Vagnen är konstruerad att ha samma 

mått som lastutrymmet där elementen ska transporteras. Detta för att redan i fabrik emballera och 

transportsäkra dessa innan vagnen lämnar fabriken. När vagnen dras ut ur fabrik och om 

planeringen är korrekt lastas elementet direkt på en lastbil för avgång mot byggplats. Vid förseningar 

eller andra störningar placeras dessa i lager. 

 

 

 

 

Monteringen av storblock sker ofta med mobilkran eller dylikt. Detta innebär att blocken lyftes 

uppåt från flaket och bör då vara placerade så att strävor kan lossas och lyftok kopplas. Detta 

innebär att fördonet som transporterar, vanligtvis lastbil 

med släp, måste ha ett avtagbart tak för att den principen 

ska gå att använda. 

I vissa fall är dessa mått svåra att klara av när man ofta 

bygger kundanpassade hus. Detta kan medföra 

specialtransport som oftast medför extra kostnader. Detta 

är en viktig aspekt när man ritar kundanpassadehus att 

anpassa dessa i den mån det går så att husen både blir 

produktionsvänliga, transportvänliga och 

Figur 39 - Illustration av lastutrymmet 
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monteringsvänliga. I denna rapport simulerades ett kundanpassat hus och vid projekteringen 

uppdagades i höjdproblem på en vägg, se Figur 40 - Specialvägg. På denna vägg valdes enligt figuren 

visande blockdelning. Detta medförde trailertransport för två block, väggblock 3 och 4. 

 

Figur 40 - Specialvägg 

Genom att i projekteringen få fram hur logistiken kommer att se ut kan man dra stora fördelar i 

optimerade transporter samt monteringstid. I Figur 41 - Lastordning presenteras hur en 

lastplanering kan se ut på en standard transportsläp. Väggelement med littera 100 ska monteras sist 

i ordningen och är därför placerad längst in på släpet och element 201 först. Detta blir då även 

tillverkningsordningen i fabriken och bestäms med fördel innan projektet går ut i produktion. 

 

Figur 41 - Lastordning 
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5.4 Resultat gällande förutsägbarhet för montering på byggplats 

Vid monteringen av väggelementen levereras den monteringsordning som är beskriven i föregående 

kapitel med fördel till entreprenören. Om man följer den, och den är genomtänkt, behövs inga 

omlyft av väggblock vilket ger en tidsbesparing vid montaget.  

Ett rationellt montage är viktigt både ur ekonomisk synvinkel men även gällande kvalité. Att resa 

stommen samt lägga på taket och göra huset väder säkrat är väldigt viktigt när man bygger 

prefabricerat.  Därför finns speciella krav från montörerna för att underlätta monteringen. En 

speciell produktionsdetalj som programmerades under denna studies tid var syllens utformning. 

Man har ett speciellt sätt att göra anslutningen när man ställer block på varandra eller vid anslutning 

mot grunden. Denna lösning var inte något som programmet kunde generera i sitt 

standardutförande. Efter diskussion med programmets programmerare så formades systemet så att 

detta genererades fram utan någon handpåläggning alls. Sådana anpassningar är specifika mellan 

olika tillverkare och är något man bör anpassa i det unika fallet för att få systemet att leverera just 

det som önskas. 

 

Figur 42 - Standardsyll 

 

Figur 43 - Justerad syll 

 

Denna lösning ger ett snabbt montage på byggplats. En styrlist 

levereras till byggplatsen innan leveransen av väggelementen 

kommer. Denna monteras på visst angivet avstånd från utsida 

platta runt om. På denna styrlist placeras sedan det 

prefabricerade väggblocket. Fästsättning kan då enkelt ske från 

utsidan genom skruvning genom den justerade syllen. Montaget 

täcks sedan genom att montera den nedersta panelbrädan, se 

Figur 44 - Detalj av syll vid montage. 

 

Figur 44 - Detalj av syll vid montage 
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6. Analys och diskussion 

Resultatet analyseras och diskuteras. 

BIM är ett väldigt stort begrepp och den här rapporten visar några steg där man kan implementera 

5D-BIM. En viktig aspekt är att alla inställningar och anpassningar som måste göras för att generera 

ut just den informationen som önskas inte får vara för invecklad, då kommer aldrig berörda personer 

se nyttan med systemet. Detta är en svårighet i vissa fall då modellen måste formas på speciella sätt 

för att allting ska fungera på rätt sätt. Inom detta område finns det mycket att vidareutveckla. IT-

systemen som hanterar mängder från CAD till kalkylering möjliggör tidiga bedömningar, men det 

krävs erfarenhet för att säkerställa dess kvalité. 

Det är främst projekterings- och produktionsfasen som rapportens fokus har legat på men för 

förvaltningsfasen förutspår man på Jörnträhus att det finns stora potentialer för framtiden. Drift- 

och skötselinstruktioner borde exempelvis gå addera till modellen. Detta för att i förvaltningsfasen 

sedan, på ett visuellt sätt, kunna generera ut de instruktioner man önskar. 

En risk med BIM är enligt Azhar (2011) ägandefrågan. Vem äger egentligen utdatat från BIM-

projektet? Vid större projekt är det beställaren som i ett tidigt skede betalar för framtagandet av 

BIM-projektet och kan då anses som ägare, men BIM-projektet nyttjas vidare av arkitekter, 

projektörer och andra i processen. Deras bidrag kan anses ägas av dem vilket gör detta till en 

komplex situation. För småhusbranschen används utdatat från BIM ofta vidare till andra projekt. 

Detta genom att ett färdigställt kundanpassat hus kanske liknar ett nytt projekt, då använder man 

det befintliga och bara justerar till ändringarna. Detta gör att situationen, även för småhus, gällande 

ägandet av BIM är komplex.  

Vid logistik, gällande prefabricerande väggelement, har det visat sig under rapportens gång att 

fördelar kan dras genom att i tidigt skede kunna, genom logistiska värden för transport, effektivisera 

monteringen.  Att tidigt bestämma antalet ekipage som krävs för transporten samt vilket element 

som ska placeras vars på dessa kan ge mindre väntetider på byggplats. En risk med att redan i tidigt 

skede bestämma lastordningen är om projektet får nya förutsättningar under produktionens gång. 

Ett exempel på detta kan vara att elementen enbart kan levereras ett visst antal åt gången beroende 

på kötid hos kran på byggplatsen eller liknande. Detta är förstås något som går att parera under 

produktionens gång, men det kräver merplanering av logistiken i fabriken.  

Den justerade syllen som presenterades i rapportens resultat ger, enligt montörer, tidsbesparing vid 

montering. En nackdel med denna kan vara den köldbrygga som uppstår längst ned på blocket. 
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Vidareutveckling av denna lösning kan därför anses som nödvändig för framtiden då man kan ana att 

energikraven blir strängare och strängare i Sverige. 

En stor fördel med att arbeta med BIM istället för ett traditionellt arbetssätt är spårbarheten. 

Eftersom allting sitter ihop genom databaser går de olika instanserna spåra. Fördelen med detta är 

vid tillfällen då exempelvis en medarbetare tar över ett redan påbörjat projekt från en annan. 

Information angående hur den andra påbörjat är då möjlig att spåra. 

För att implementeringen av 5D-BIM ska bli lyckad krävs det att även personer ute i produktionen 

använder sig av det. Anledningen till att det till viss del slutar användas när projektet lämnar 

kontoret för att fullföljas ute i fabriken är att personer i processen inte har kunskapen att ta den nya 

tekniken till sig. För att detta ska fungera full ut krävs utbildning, främst för personer i produktionen. 

6.1 Visualisering 

Tidigare har det beskrivits att visualisering genom 3D-modellen ökar förståelsen för projektet. Enligt 

resultatet används detta främst i projektens startskeden vid småhusprojekt. Här kan det finnas en 

stor utvecklingspotential genom att öka användandet av visualisering i produktionen med syftet att 

öka förståelsen av projektet och undvika misstolkningar. 

6.2 Integration 

Genom att jobba integrerat i 5D anses stor fördel dras. I småhusprojekt är det ofta samma person 

som sammanställer ritningar, kalkylerna och tidsplanerna vilket medför att om detta fungerar 

integrerat tidsoptimeras nerlagd tid på ett bättre sätt och mer tid lösgörs till att lägga på uppgifter 

som kvalitetsförbättringar och egenkontroller.  För att per automatik få ut information ut modellen 

krävs att projektet läggs upp på ett genomtänkt sätt från början. Byggdelar bör sorteras, efter 

exempelvis ID, på rätt sätt så att kopplingar mot 4- och 5D kan genomföras effektivt.  

Recepten har av studiens resultat visat sig vara av stor vikt vid förutsägbarheten för 

fabriksproduktion. Recepten är svåra att definiera i förväg utan baseras bäst genom erfarenheter 

från ett antal projekt. Genom optimerade recept gällande enhetstider och åtgångstal anses ett 

resultat väldigt nära verkligheten fås fram redan i projekteringsstadiet. Dock är det svårt att tillförlita 

sig på de värden som genereras ut ur modellen helt och hållet. Detta eftersom väggelementen 

generellt ofta har olika form vilket innebär att olika moment tar olika tid. Att bestämma detta redan i 

tidigt skede kan innebär för stor arbetsbörda för projekteringen att det inte anses försvarbart. Därför 

kan det vara en fördel att sortera enheter som kan anses besvärliga att producera under ett recept 

som tar hänsyn till detta för att i slutändan få totalen så rätt som möjligt. Även andra faktorer som 

utdragna raster, förseningar, möten eller liknande är svårt att få med i en planering. Men med 



Slutsatser 

 

44 
 

erfarenhetsåterföring bör man i framtiden kunna förutsäga de ställtider och dylikt som är svåra att 

förutspå redan i projekteringsstadiet för ett kundanpassat hus. Resultatet kan ses som kantigt men 

är dock ett bra redskap till att ge ett ungefärligt svar. Att hålla recepten flexibla bör ses som en 

väldigt viktig aspekt när objekten ofta kundanpassas.  

6.3 Automation 

Genom att använda sig av väggarnas geometrier kan tillverkningsritningar skapas automatiskt vilket 

är beskrivet tidigare i rapporten. Den rapportering fabriken behöver för att producera 

väggelementet går få ut per automatik från väggens geometrier. Eftersom detta steg gav en rejäl 

tidsoptimering kan betydligt mer tid läggas på att kontrollera utdatat istället. Nästa steg i 

utvecklingen skulle kunna vara att styra maskinutrustningen efter de data som programmen ger ut, 

men detta är inte beaktat i denna rapport. 

7. Slutsatser 

Examensarbetets forskningsfrågor besvaras. 

7.1 Svar på forskningsfrågor 

Forskningsfråga 1 

”Hur kan förutsägbarhet gällande kalkylering genereras ut med hjälp av 5D-BIM och 

erfarenhetsbaserade recept?” 

 Svar: Genom att använda den modell som skapats i programskedet kan informationsutbytet till 

projekteringsskedet göras effektivt vilket resulterar i en stor tidsbesparing gällande kalkylering. 

Detta sker genom att använda de geometrier och övrig information som modellen innehåller för att 

per automatik använda dessa. Kopplingen görs, mellan modell och kalkyl, genom mängdavtagning 

från modellen till recept i kalkylen. På så sätt fås en kalkyl med mängder beroende på modellens 

utformning. Om justeringar sedan görs, inom satta ramar, fås därför en ny kalkyl fram för projektet 

per automatik. 

Forskningsfråga 2 

”Hur kan förutsägbarhet gällande planering genereras ut med hjälp av 5D-BIM och 

erfarenhetsbaserade recept?” 

Svar: Genom att använda receptens enhetstider som är skapade för projektet kan förutsägbarheten 

gällande tidsåtgången för produktionen få ut. Denna är då beroende på de mängder som har 



Slutsatser 

 

45 
 

genererats ut ur modellen samt de recepten som är skapade. Fördelen med detta är att vid en 

kontrollerad kundanpassning fås justeringen gällande produktionsplanering ut per automatik.  

Forskningsfråga 3 

”Hur kan förutsägbarhet gällande transport och logistik genereras ut med hjälp av 5D-BIM och 

erfarenhetsbaserade recept?” 

Svar: Genom att använda modellens geometrier, gällande ytterväggarna, kan logistiska värden för 

transport och montering effektiviseras. I produktionen och på byggplats önskas så liten hantering av 

väggelementen som möjligt, detta för att undvika skador eller liknande. Produktions- och 

monteringsordningen blir därför beroende parametrar gällande lastordningen. Genom att 

sammanväga önskemålen från produktion och montering med antalet ekipage som krävs kan man 

optimera transporterna samt effektivisera logistiken gällande väggelementen.  

 

7.2 Förslag på framtida forskning 

Under studiens fortskridande har flera olika vägval valts. 5D-BIM är ett jättestort område med stor 

utvecklingspotential. Några förslag på vidare forskning är: 

 4D-simulering. När tidsplanen kopplats till 3D-modellen kan en 4D-simulering köras för att 

visualisera projektets gång, både i fabrik och på byggplats. Detta borde gå utreda och 

utveckla som stöd för montörer där monteringsordning av prefabricerade element ofta är en 

viktig aspekt. Inom detta område ser jag stor potential för framtiden. 

 

 Mängdavtagning. Framtagningen av tillverkningsritningar med tilläggssystemet ArchiFrame 

har visat sig tidsbesparande. Om man kunde överföra den information som ArchiFrame 

skapar i form av kaplistor och geometrier till Vico skulle ännu mer exakta kalkyler och 

tidsplaner gå att få ut. Detta ser jag som potentiell framtida forskning med syftet att öka 

effektiviteten vid projektering ytterligare. 

 

 Monteringsdetaljer. Att utveckla monteringsdetaljer för prefabricerade väggelement kan 

anses nödvändigt för framtiden. För att bygga rationellt krävs lösningar från de 

prefabricerande aktörerna för att möta marknadens krav på monteringstider. Vidare för 

branschen krävs smarta lösningar för att minimera köldbryggor och andra tekniska detaljer. 

Inom detta område anser jag att stor utvecklingspotential finns. 
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 Maskinstyrning. Genom att gå vidare i utdatat ur systemen finns möjligheter att styra 

maskinutrustning. Detta är ett område jag anser som väldigt intressant för industriellt 

byggande. För en fabrik med stora volymer kan det vara ett sätt att effektivisera 

produktionen. 
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Bilaga	4.1.1	

Regelstomme 45x195 
 

Tabell 1 - Regelstomme 45x195 komponenter 

Komponent Beroende Åtgång Spill 

Spik 31/90 VG K MFT Rakbandad m2 vägg 16 st/m2 - 

UNI-skiva 195mm m2 vägg 1 m2/m2 - 

45x195 Regel m vägg 2 m/m 15% 

45x195 Hammarband m vägg 1 m/m 15% 

45x195 Stolpe m2 vägg 2 m/m2 15% 

Lyftstroppar antal enheter 4 st/enhet - 

 

 

Fönster / fönsterdörrar 
 

Tabell 2 - Fönster och fönsterdörrar komponenter 

Komponent Beroende Åtgång Spill 

Fönsterdrev 30x60mm m enheter 1m/m2 - 

Karmskruv 140 OH antal enheter 6 st/enhet - 

Spik 31/90 VG K MFT Rakbandad antal enheter 10 st/enhet - 

 

 
  



Ångspärr 
 

Tabell 3 - Ångspärr komponent 

Komponent Beroende Åtgång Spill 

Häftklammer 140 m2 vägg 10st/m2 - 

Byggfolie 0,2mm m2 vägg 1 m2/m2 5% 

Isover Vario Multitape m2 vägg 0,5 m/ m2 - 

 

 

Korsregling 
 

Tabell 4 - Korsregling komponenter 

Komponent Beroende Åtgång Spill 

45x45 Regel m2 vägg 2 m/m2 15% 

UNI-skiva 45mm m2 vägg 1 m2/m2 5% 

Spik 31/90 VG K MFT Rakbandad m2 vägg 12 st/m2 - 

 

 

Elinstallationer 
 

Tabell 5 - El-installationer komponenter 

Komponent Beroende Åtgång Spill 

Elko apparatdosa m regelfäste m2 vägg 0,25 st/m2 - 

Trådspik VFZ 2x50mm m2 vägg 0,5 st/m2 - 

PM Flexrör m2 vägg 0,37 m/m2 - 

Kabelklammer m2 vägg 0,19 st/m2 - 

 



Ytskikt 
 

Tabell 6 - Ytskikt komponenter 

Komponent Beroende Åtgång Spill 

Spånskiva Stabil 12mm m2 vägg 1 m2/m2 5% 

Spånskiveskruv 4,2x30 FZ Bandad m2 vägg 30 st/m2 - 

Gipsskiva GN13 m2 vägg 1 m2/m2 5% 

Gipsskruv 3,9x30 FZB Bandad m2 vägg 30 st/m2 - 

 

 

Vindskydd 
 

Tabell 7 - Vindskydd komponenter 

Komponent Beroende Åtgång Spill 

Spånskiva Stabil 12mm m2 vägg 1 m2/m2 5% 

Spånskiveskruv 4,2x30 FZ Bandad m2 vägg 30 st/m2 - 

Gipsskiva GN13 m2 vägg 1 m2/m2 5% 

Gipsskruv 3,9x30 FZB Bandad m2 vägg 30 st/m2 - 

 

 

  



Läkt 
 

Tabell 8 - Läkt komponenter 

Komponent Beroende Åtgång Spill 

28x70 Läkt m2 vägg 2 m/m2 10% 

Spik 28/75 VG K m2 vägg 12 st/m2 - 

TJB Museband m vägg 1 m/m 5% 

 

 

Ytterpanel 
 

Tabell 9 - Ytterpanel komponenter 

Komponent Beroende Åtgång Spill 

22x170 Aurorapanel m2 vägg 1 m2/m2 10% 

Spik 28/75 VG K m2 vägg 8 st/m2 - 

 

 

  



Dörr- och fönsterkompletteringar 
 

Tabell 10 - Dörr- och fönster kompletteringar komponenter 

Komponent Beroende Åtgång Spill 

MDF salning vit Omkrets enheter 1 m/m - 

Träskruv CUT 4,0x40 Antal enheter 6 st/enhet - 

Råplan 22x60 grundad Omkrets enheter 1 m/m 10% 

Trallskruv 4,8x42 CS Omkrets enheter 3 st/m - 

Trälim 730 ute Omkrets enheter 0,05 l/m - 

Byggfog Silmax 2620 Omkrets enheter 0,015 l/m - 

Underbleck 100 Antal enheter 1 st/enhet - 

Överbleck 100 Antal enheter 1 st/enhet - 

Tröskelbleck 40 Antal enheter 1 st/enhet - 

Råplan 22x95 Omkrets enheter 1 m/m 10% 

 



BILAGA 4.3.1Väggblock

Mängder

Projekt:

Datum:

Examensarbete

den 6 december 2014

YV01

antal16,00Count

m53,65Length

m2168,65Net Reference Side Surface Area

m2154,14Net Opposite Reference Side Surface Area

m216,55Top Surface Area

m216,87Bottom Surface Area

m239,11Ends Surface Area

m236,17Reference Side Opening Surface Area

m232,50Opposite Reference Side Opening Surface Area

m366,17Net Volume

m374,61Gross Volume

m20,00Joint Horizontal Surface Area

m272,44Joint Vertical Surface Area

antal28,00Piece Count

m53,90Piece Length
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