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Förord 

Examensarbetet är det avslutande momentet i författarrens utbildning Civilingenjör Arkitektur vid 

Luleå tekniska universitet. Examensarbetet har utförts tillsammans med Veidekke Entreprenad 

Stockholm och omfattar 30 högskolepoäng. 

Ett stort tack till alla personer som bidragit med sin tid och kunskap vid intervjuer, diskussioner, 

projektering och handledning. Framförallt tack till Veidekke Entreprenad med Stefan Söderberg som 

handledare för möjligheten att genomföra examensarbetet tillsammans med er. Vill även tacka Ingrid 

för ett fantastiskt stöd genom hela arbetet.   
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Sammanfattning 

I samband med att datorstödda ritningsprogram introducerades i byggbranschen, effektiviserades 

utformningen av ritningar. Tekniken innebar att tidigare metoder med att rita för hand delvis 

bibehölls, fastän ritningarna utfördes på datorn. De senaste åren har byggbranschen påbörjat en ny 

förändring avseende framställning av handlingar, med användning av Building Information Modell 

(BIM). Med denna metod skapas en modell i 3D över byggnaden och dess omgivning. Modellen 

snittas i planer och sektioner, vilka utgör traditionella ritningar i 2D. BIM effektiviserar 

framställningen av handlingar, men det är informationen i modellen som är mest betydelsefull. Till 

modellen kopplas all information om byggnadens egenskaper, vilket underlättar samordningen 

mellan aktörer och bidrar till en automatisk mängdavtagning. 

Efter ett besök på ett forskningsinstitut på Stanford University i Kalifornien, som tagit fram Virtual 

Design and Construction (VDC), tog Veidekke beslutet att implementera VDC i sin organisation. Detta 

är en metod där nyckeltekniken är BIM men som framförallt inriktar sig på organisation och process.  

Syftet med examensarbetet är att undersöka Veidekkes tillämpning av VDC under projektering och ta 

fram förslag till förbättringar. Processen har kartlagts via litteraturstudier, intervjuer med 

medarbetare, genomgång av aktuella projekt samt deltagande under pågående projektering. 

Resultatet visade att det fanns ett behov av en manual som beskriver förutsättningarna för de nya 

effektiva arbetsmetoderna samt en struktur för benämningar av byggdelar i modeller. En VDC 

manual, där benämningarna utgör en del, har därför utvecklats inom ramen för examensarbetet. I 

slutsatsen redovisas en sammanfattning över arbetet med framställningen av denna manual.  
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Abstract 

When introduced to the construction industry, computer-aided drawing programs came to optimize 

drawing design. The technique was still based on the same methods as before, only drawn on a 

computer instead of paper. In the last couple of years the industry began a new change regarding 

creation of documents, using Building Information Model (BIM).  This new method creates a virtual 

3D model of a building and its surroundings, containing information of for instance quantities and 

properties of building components. The 3D model also contains views of planes and sections showing 

traditional drawings in 2D. This model is used to help collaboration between different actors and 

gives an automatic count on materials needed. 

After a visit to Center for Integrated Facility Engineering (CIFE) Stanford University in California, 

Veidekke decided to implement Virtual Design and Construction (VDC). VDC is a method where the 

key element is BIM with a focus on organization and process.  

The purpose of this study is to investigate the implementation of VDC during projecting at Veidekke 

and present a proposition for improvement. The VDC process has been surveyed by literature 

reviews, interviewing coworkers, reviewing projects and by participating in ongoing projects. The 

result shows that there is a need for a manual that clearly states the requirements of the new, more 

effective methods and that also contains a framework for terms used in models. A VDC manual has 

been developed within the limits of the study and a summary of the making of this manual will be 

presented in the result. 
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Begreppsförklaring 

 

2D CAD i två dimensioner 

3D CAD i tre dimensioner 

AEC Architecture, Engineering, Construction 

AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning 

APD Arbetsplatsdisposition 

BIM Building Information Model 

BSAB Byggandets Samordning AB 

CAD Computer Aided Design 

CIFE Center for Integrated Facility Engineering 

ICE Integrated Concurrent Engineering 

IFC Industry Foundation Classes 

IAI International Alliance for Interoperability 

IT Information technology 

MI Medarbetarinvolvering 

VDC Virtual Design and Construction 

VVS Värme, Ventilation och Sanitet
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1 INLEDNING 
Den erfarenhet 7-månaderspraktiken inom arbetsledningen i produktion gav mig efter 3 års studier 

fick mig att inse vilken betydelse BIM kommer att få för byggbranschen inom en snar framtid. Vid ett 

antal tillfällen under praktiken hörde jag uttrycket ”det flyter på” av hantverkarna när de kunde 

jobba utan störningar. Sådana tillfällen uppkom av bra planering, arbetsberedningar, tillgängligt 

material och verktyg samt en god projektering. Detta skapade en god trivsel på arbetsplatsen och 

sparade mycket tid. På samma sätt vill jag åstadkomma ett flyt vid användandet av 3D-modellen 

genom att ta fram en struktur för framställningen av denna.  

Under kurserna datorstödd projektering och datorstödd byggproduktion på Ltu lärde jag mig hur 

man kan använda sig av BIM under projekteringen, kalkylskedet och i produktionen. En slutsats jag 

drog efter kurserna var att man med en bättre strukturerad och mer detaljerad 3D-modell kan vinna 

mycket tid och energi vid framtagningen av mängder, både i kalkylskedet och under produktionen. 

Vid framtagning av mängder skulle det underlätta om 3D-modellen var uppbyggd av mängder 

grupperade efter gemensamma egenskaper. Vidare bör även rumstyper vara indelade för att 

underlätta framtagningen av relevanta ytor och omkretsar. Slutligen ska modellen vara väl 

strukturerad på ett tydligt och enkelt sätt med gemensamma standardiserade benämningar.   

Genom kursen datorstödd byggproduktion kom jag i kontakt med Stefan Söderberg som är 

projektutvecklare på Veidekke i Stockholm. Efter diskussioner inom ämnet kom vi gemensamt fram 

till ett syfte för examensarbetet som knyter ihop mina tankar med ett behov hos dem. För att 

examensarbetet ska bli användbart för Veidekke anpassas lösningar till det befintliga arbetet de lagt 

ner gällande metoder, processer och organisation samt tekniska val.  

1.1 Bakgrund 
En vanligt förekommande beskrivning av byggprocessen är liknelsen vid ett stafettlopp mellan de 

olika aktörer som springer sträckorna projektering, upphandling, anbud, produktion och förvaltning. 

Alla moment ska avverkas på så kort tid, med så få fel och till så låg kostnad som möjligt. Under varje 

skede skapas information som utgör underlag för kommande moment och förs vidare genom 

ritningar och beskrivningar. En förutsättning för nästkommande aktör är att informationen som 

lämnas över håller hög kvalitet och redovisas tydligt. Genom alla tider har underlag skapas under 

projekteringen i form av ritningar och beskrivningar redovisade på pappersdokument i 2D.  Metoden 

anses fungera bra men varit förenad med vissa brister. Framförallt är det svårt att utföra samordning 

mellan olika typer av ritningar i 2D. Det leder till att differenser mellan ritningarna upptäcks och 

måste lösas på byggarbetsplatsen. Att lösa problem som följt med från projekteringen under 

produktionen är kostsamt. Undersökningar visar att tio procent av byggkostnaden går till att rätta till 

fel och brister med den traditionella byggprocessen (Edgar, 2005). Ett annat problem är att en del 

arbetsmoment under projekteringen blir väldigt tidskrävande. En enkel revidering kan ta lång tid att 

genomföra. Revideringen måste manuellt ändras på alla egna och övriga aktörers alla typer av 

ritningar ändringen berör. Större ändringar medför i många fall omfattande arbete med ändring av 

mängdavtagningen, som sker för hand med penna, papper och skalstock.  

Forskningsrapporten Byggsynkronisering kartlägger hur man traditionellt tar fram och använder sig 

av kalkyler med mängder och enhetstider vid ett antal projekt. Studien visar att recept från 
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kalkylmallen byts ut och ersätts med värden utifrån kalkylatorns egna erfarenheter vid skapandet av 

projektspecifika kalkylerna. Det innebär att det inte sker kontinuerliga uppdateringar i den 

gemensamma databasen som därmed blir inaktuell och oanvändbar. Det framkommer också att 

informationen som överförs i samband med upphandlingen sällan används under senare skeden av 

processen. Produktionskalkylen utgår inte från befintlig anbudskalkyl utan skapas från början 

(Norberg, Olofsson mfl, 2009). Dessutom visar undersökningar att en materialspecifikation görs om 

upp till 9 gånger under processen (Edgar, 2002).  Största anledningen anses vara att olika personer 

använder informationen till olika saker under olika skeden. Information tillhandahålls utan 

redovisning av beräkningar och metoder vilket medför att den blir svår för kommande aktör att lita 

på. Slutsatsen av detta är att det med utgångspunkt från 2D-kalkylering inte finns några bra verktyg 

för kunskapsöverföring (Norberg, Olofsson mfl, 2009) 

Ett relativt nytt begrepp inom byggbranschen är BIM. Begreppet har under andra benämningar 
funnits under betydligt längre tid inom andra branscher. Definition av BIM är enligt (Jongeling, 2008)  
 
”All den information som genereras och förvaltas under en byggnads livscykel strukturerad och 
representerad med hjälp av (3D) objekt där objekt kan vara byggdelar, men även mer abstrakta 
objekt såsom utrymmen. BIM-modellering är själva processen att generera och förvalta denna 
information”  
 
Gemensamt för alla objekt är att de innehåller attribut. Attribut kan vara bredd, höjd, längd, volym, 

area, materialkvalitet etc. Metoden att med hjälp av IT-verktyg som automatiskt räknar samman alla 

objekts attribut i BIM ger samma resultat som en traditionell mängdavtagning (Edgar, 2002). 

Mängderna framtagna i IT-verktyget kopplas samman med recept från en databas och länkas 

samman i en kalkylmall. Recepten innehåller de tider, kostnader och andra resurser det krävs för att 

utföra en aktivitet. Kopplingen gör att ändringar och uppdateringar av recept eller mängder 

automatiskt ger genomslag i beroende information. Arbetssättet att samla all information om 

projektet i en BIM ställer stora krav på framställandet av resultat under projekteringen. Det är viktigt 

att all information är korrekt, men också att informationen redovisas tydligt. Det underlättar för alla 

användare att hämta den information de behöver. En bra struktur av BIM skapas genom en väl 

definierad CAD-manual. För att kunna identifiera specifika objekt i BIM krävs att modellen är 

uppbyggd av olika byggdelar, uppdelade i byggdelstyper efter egenskaper (Norberg, Olofsson mfl, 

2009). För att underlätta kommunikationen mellan aktörerna inom projektering samt mellan 

projektering och produktion är det en förutsättning att termer och begrepp är gemensamma. Ett 

enhetligt sätt att beskriva byggnadsverk och dess delar är genom en branschgemensam 

byggklassifikation (Ekholm, 2001). Det finns väl strukturerade branschstandarder för hur 

informationen i CAD-ritningar (2D) ska vara strukturerad. Ett exempel på detta är Bygghandling 90 

som kan hänvisas till vid upphandling av konsulter. En liknande branschgemensam standard för hur 

BIM ska vara strukturerad finns ännu inte framtagen.  Förutom uppdelningen av byggdelar 

underlättas arbetet med mängdavtagning om modellen är uppdelad i zoner efter attribut. Hur zoner 

ska struktureras och benämnas är något som också bör beskrivas utförligt i Cad-manualen (Norberg, 

Olofsson mfl, 2009). 

 

På Stanford University används termen Virtual Design and Construction (VDC) för att beskriva de 

metoder inom byggbranschen som Center for Integrated Facility Engineering (CIFE) forskning syftar 

till att utveckla. De definierar VDC som användningen av samordnade byggnadsinformationsmodeller 
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från flera discipliner i byggprojekt för att stödja detaljerade och allmänna affärsmål (Kunz & Fischer, 

2009). 

Nyckeltekniken inom VDC och det som modelleras utgörs av BIM. Begreppet VDC handlar utöver 

användning av BIM om hur man med hjälp av rätt organisation och processer får människor att 

samarbeta i ett projekt. VDC handlar lika mycket om att utforma en organisation och process som att 

utveckla produkten. För att få ut maximalt av tekniken måste organisationen arbeta på rätt sätt och 

få samtliga aktörer involverade i processen (Hindersson, 2010-04-19). 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med examensarbetet är att undersöka tillämpningen och användningsnivån av BIM under 

projekteringsprocessen.  

 Hur ser organisationen och processen ut under projektering med VDC? 

 Vad bidrar en mer utvecklad användning av BIM till vid projektering? 

 Hur kan användningen av BIM utvecklas under projekteringsprocessen? 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet utförs åt Veidekke Entreprenad AB region bygg Stockholm. Underlaget till 

examensarbetet är en litteraturstudie, intervjuer, handlingar från projekten Kista Gård och 

Pelarbacken samt medverkan i projekteringen med framställning av systemhandlingar till kv 

Sädesärlan. Tekniska lösningar kommer att anpassas efter Veidekkes befintliga användning av 

programvaror som är Revit, Navisworks, ArchiCad och Vico. Huvudfokus kommer att ligga på 

arkitektens och konstruktörens modeller samt anpassas till att användas i egenutvecklade 

bostadsprojekt.  

När författaren till examensarbetet tog kontakt med Veidekke var metoder och processer för 

projekteringen med ICE redan väl utvecklade av företaget tillsammans med CIFE och en student från 

Stanford University. Utifrån de metoder och processer som är framtagna av CIFE och anpassade till 

Veidekkes organisation gjordes en undersökning om vilka programvaror som var bäst anpassade. 

Olika leverantörer fick presentera sina lösningar i form av programvaror och valet föll på Vico för 

mängdavtagning och Navisworks för samordning och kollisionskontroller av modellen. Eftersom 

Veidekke redan gjort sitt val av programvaror och köpt in licenser för dessa när examensarbetet 

påbörjades anpassas de mer tekniska lösningarna i examensarbetet till den av Veidekke valda 

programvaran.  

Examensarbetet innefattar 30 högskolepoäng, vilket motsvarar 20 veckors heltidsstudier med start i 

början av april och färdigställande i slutet av augusti 2010. 
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2 METOD 
Kapitlet beskriver vilken metod som har använts för att besvara examensarbetets forskningsfrågor. 

2.1 Forskningsansats 
Det finns olika typer av forskningsfilosofier, fyra huvudtyper inom dessa filosofier är 

förändringsinriktad forskning, utvärderande forsknings, teori- och modellbyggande forskning samt 

utprövande forskning. (Andersson & Borgbrant, 1998)  

Den förändringsinriktade forskningen syftar till att genom nära kontakt med aktörer i deras dagliga 

verksamhet studera och bidra till att förändra processer inom verksamheten. Utvärderande 

forsknings huvudsyfte är att utvärdera delar eller hela processer, enskilda produkter eller funktoner. 

Utvärderingen leder till en beskrivning, analys och/eller förslag till förbättringar för studerad 

företeelse, som i sin tur kan initiera en förändringsinriktad forskningsansats. Inom teori- och 

modellbyggande forskning flyttas kunskapsnivån fram inom uttryckligen avgränsade områden. Data 

hämtas från tidigare forskningsstudier och kompletteras, resultaten är ofta avsedda för forskare och 

experter inom områden. Utprövande forskning undersöker genom kontrollerade experiment enskilda 

metoders, komponenters eller materials funktioner, processen sker oftast i laboratoriemiljöer 

(Andersson & Borgbrant, 1998). 

Författaren har i denna studie valt att använda sig av en utvärderande forskningsansats. 

Forskningens syfte är att utvärdera projekteringsprocessen med och utan VDC-metoder. Vidare 

kommer studien utvärdera huruvida processen med VDC har blivit effektivare jämfört med 

traditionell projektering samt vilka eventuella förändringsmöjligheter som finns.   

2.2 Datainsamling 
Datainsamling har skett enligt en iterativ process där aktiviteter har prövats, gjorts om och upprepats 

under arbetets gång. Idéerna till examensarbetet skapades genom att studera underlaget till ett 

pågående projekt. Det framgick under studierna att underlag var svårtarbetat med en 

byggnadsinformationsmodell utan struktur. Utifrån det bristfälliga underlaget formulerades 

hypotesen om att det finns ett behov av en struktur inklusive benämningar för byggdelar i 

byggnadsinformationsmodeller. Hypotesen testades under examensarbetets gång mot teorier, 

intervjuer och fallstudier, resultatet studerades, hypoteserna reviderades, testades osv.  i en iterativ 

spiral (Marttala & Karlsson, 1999).  Efter utvärderingar längs den iterativa spiralen upptäcktes nya 

behov som byggde på hypotesen som ledde till framställningen av bifogad VDC-manual.  

Datainsamlingen för examensarbetet har skett med tre olika metoder, litteraturstudie, studie av 

aktuella projekt och intervjuer. Litteraturstudien har tillämpats för att få en bredare kunskap inom 

BIM och hur en struktur för benämningar i BIM kan utvecklas. Tillsammans med en beskrivning av 

byggbranschen används litteraturstudien om BIM också som en introduktion för läsare. Som 

komplement till litteraturstudien runt BIM har intervjuer förts med folk utanför företaget med 

djupare kunskap inom specifika ämnen. Den främsta informationskällan för tillämpning av metoder 

och processer kring VDC har valt att hämtas från Veidekkes organisation. Anledningen till det är att 

Veidekke lyckats mycket väl med implementeringen och att tillämpa de nya metoderna. Veidekkes 

organisation, arbetsmetoder och användning av VDC har studerats genom granskning av tre aktuella 

projekt. Den sista delen av datainsamlingen består av intervjuer med anställda från Veidekke. Målet 
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med intervjuerna har varit att kartlägga deras erfarenheter, tankar och förväntningar kring VDC, för 

att kunna anpassa slutsatserna till att bli användbara för dem.  

2.2.1 Fallstudie 

En fallstudie undersöker vad som händer i ett konkret fall. Fallstudien anses vara särskilt tillämplig vid 

utvärderingar, där studieobjektet är komplext. Syftet är att förklara, förstå eller beskriva företeelser, 

organisationer eller system, som inte enkelt låter sig undersökas med annan metodik. En fallstudie 

behöver inte begränsas till ett fall utan kan innehålla flera fall i en och samma studie. Vidare kan en 

fallstudie ha olika avsikter, den kan vara beskrivande, förklarande eller undersökande (Backman, 

1998). 

Fallstudien i examensarbetet har syftat till att förstå och kartlägga Veidekkes arbetsmetoder, 

organisation och användning av teknik med VDC under projekteringen. Intervjuer genomfördes med 

medarbetare från olika delar av organisationen på Veidekke. Stommen i frågeformulären har varit 

gemensam för samtliga med kompletterande frågor rörande respektive arbetsuppgifter. Tanken har 

varit att täcka in hela processen, från tidiga skeden genom projekteringen och till viss del vidare ut i 

produktionen. Intervjuerna syftade till att kartlägga medarbetarnas erfarenheter, tankar och 

förväntningar med implementeringen av VDC sant skapa en förståelse för organisationens olika 

roller, metoder och processer. Som stöd till intervjuerna skapades ett underlag utifrån 

examensarbetets syfte och frågeställningar. Intervjuerna anpassades och inriktades efter hur den 

deltagande svarade. Svaren antecknades under tiden och sammanfattades efteråt i en löpande text. 

Utifrån analyser av de sammanfattade texterna plockades nyckelord ut. Underlag och 

intervjudeltagarna presenteras i en bilaga. 

Men hjälp av handledaren valdes tre av Veidekkes aktuella projekt ut med olika förutsättningar för 

att ge varierande infallsvinklar. Två av de tre projekten hade genomgått projektering och påbörjat 

produktionen vid tiden för examensarbetet. Studier av de projekten har bestått av intervjuer av 

personer delaktiga under projektering och produktion samt granskning av resultatet från 

projekteringen. Det tredje projektet har studerats genom aktivt deltagande under projekteringen av 

systemhandlingar, med möjligheten att implementera teorier skapade från slutsatser av de två 

tidigare projekten, litteraturstudien samt övriga intervjuer.  
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3 LITTERATURSTUDIE 
Kapitlet behandlar hur byggprocessen med fokus på projektering traditionellt används samt vilka nya 

hjälpmedel i form av metoder, tekniker och verktyg som kan tillämpas.   

3.1 Process 
Syftet med ett byggprojekt är tillverkningen av en byggnad eller en anläggning samt ombyggnad av 

dessa (Nordstrand, 2002). Processen att planera och producera byggnaden eller anläggningen sker i 

projektform och definieras i Projektboken (Marttala & Karlsson, 1999) enligt följande: 

”Ett projekt är en tidsbegränsad och från övrig verksamhet unik och avgränsad aktivitet som genom 

styrning av resurser ska nå ett bestämt mål”. 

En projektorganisation används för att samordna olika delar av ett företag eller folk från olika 

företag. Projektledaren samlar lämpliga kompetenser för att skapa en temporär organisation som är 

optimal för projektet (Tonnquist, 2006). 

En generell projektmodell delas enligt Projektledning in i fyra faser (figur 1): 

 

Figur 1 Generell projektmodell 

Faserna är ett exempel på hur en projektmodell kan se ut men det finns ett antal vanligt 

förekommande varianter. Vanligtvis är likheterna mellan de olika modellerna betydligt större än 

skillnaderna och det som främst skiljer dem åt är antalet faser. Varje fas kan beskrivas som en 

process som måste initieras, planeras, genomföras, avslutas och utvärderas (Tonnquist, 2006).    

Det är fullt möjligt och i vissa fall lämpligt att genomföra projekt genom att helt göra klart första 

fasen och sen gå vidare till nästa. Ett mer dynamiskt arbetssätt är genom en iterativ process där man 

har möjlighet att gå tillbaka, göra om och upprepa aktiviteter. Med en iterativ process kan flera 

aktiviteter som tillhör olika faser ske samtidigt och komplexiteten för varje problem styr vilka 

aktiviteter som prioriteras (Marttala & Karlsson, 1999). 

3.2 Organisation 
Resurserna inom en verksamhet är alltid begränsade och användningen av varje resurs måste 

optimeras. För att optimera användningen av resurser krävs det att verksamheten har en bra 

organisation. Tydligt formulerade utsatta mål är en förutsättning för att kunna påverka personalens 

förmåga att arbeta effektivt. Varje företag och dess organisationsform finns till för att på effektivast 

möjliga sätt tillhandahålla det utbud som kunderna efterfrågar (Tonnquist, 2006). 

Organisationer som driver projekt delas huvudsakligen in i tre generella strukturer, ren 

projektorganisation, matrisorganisation och virtuell organisation. Ren projektorganisation 
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kännetecknas av att alla projektdeltagare arbetar heltid i projektet och sitter samlade på samma 

ställe. Matrisorganisation innebär att man delar in företaget i funktioner som inköp, försäljning, 

forskning, utveckling och produktion. När projektet påbörjas används kompetens från behövliga 

avdelningar men dessa arbetar från sina ordinarie platser och ofta med mer än ett projekt i taget. 

Den tredje strukturen, virtuell organisation, är skapad för att kunna samla kompetenser som är 

geografiskt spridda. Kommunikation mellan projektdeltagarna sker över den virtuella världen utan 

att man behöver träffas personligen (Marttala & Karlsson, 1999). 

Under ett projekt skapas en stor mängd information och dokument. Därför måste projektledaren 

skapa en gemensam plats, ett projektarkiv, för att samla all digital information som rör projektet. 

Eftersom dokument kommer att revideras under arbetets gång och därmed finnas i flera versioner är 

det viktigt att ha ett system för revidering. Varje dokument bör ha samma titel genom hela projektet 

samt ett löpande versionsnummer. Genom projektarkivet kan alla projektdeltagare ha koll över 

samtliga aktuella dokument (Marttala & Karlsson, 1999).   

3.3 Byggprocessen 
Byggprocessen består av de aktiviteter som behövs för att planera och producera ett byggnadsverk. 

Det som framförallt kännetecknar byggprocessen är den stora mängd aktörer som under projektform 

i olika organisationsformer medverkar samt utbyter stora mängder information. De flesta aktörer 

medverkar endast under en del av projektet. Därför är det viktigt att den informationen som skapas 

dokumenteras och finns tillgänglig för kommande aktörer. Ägaren och initiativtagaren till projektet är 

byggherren. Aktörerna som utreder, planerar och leder processen är oftast anlitade utanför 

byggherrens organisation och arbetar som konsulter. När planeringen är utförd och produktionen tar 

vid anlitas entreprenörer till att utföra byggnationen (Thåström, 2006). Byggprocessen kan beskrivas 

enligt figur 2 (Svensk Byggtjänst): 

 

Figur 2 Byggprocessen 

3.3.1 Planskedet 

Planskedet är en förutsättning för att påbörja ett byggprojekt under vilken kommunen spelar en 

viktig roll. Deras uppgift är att övergripande besluta vad mark- och vattenområden långsiktig ska 

användas till och därmed vad som är tillåtet att bygga. Översiktplaner beskriver hur större områden 

ska användas och för mer ingripande krav används detaljplaner. Detaljplaner avser markanvändning 

inom en mindre del av kommunen och en översiktplan kan innehålla flera detaljplaner. Kommunens 

krav på bygglov säkerhetsställer att nya byggnader och renoveringar följer uppsatta restriktioner. 

Ansökan om bygglov sker genom handlingar som beskriver byggnationen och bygglov beviljas inom 

de ramar samhällsplaneringen anger i detaljplanen (Svensk Byggtjänst). 

3.3.2 Idé- och programskedet 

Byggherrar delas in i offentliga och kommersiella. De offentliga är kommuner som genom politiska 

beslut har till uppgift att uppföra byggnader som uppfyller ett samhällsbehov. Kommersiella 

byggherrar består till största del av fastighetsbolag som styrs vad marknadens behov och syftet är att 

skapa så god avkastning som möjligt. Övriga aktörer i byggprocessen arbetar på ett eller annat sätt åt 

byggherren. Under idé- och programskedet leder byggherrens projektledare arbetet och utför en 

behovsanalys som ligger till grund för programarbetet. Under programarbetet beskrivs alla kända 
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förutsättningar och krav. Resultatet redovisas i ett byggnadsprogram samt genom de första skisserna 

på byggnaden som gestaltas av en arkitekt (Svensk Byggtjänst). 

3.3.3 Projektering 

Projekteringen utgör planeringen och skapandet av handlingar till ett projekt och delas traditionellt 

in i systemhandlingsskede och bygghandlingsskede. Under systemhandlingsskedet arbetar man 

vidare på byggnadsprogrammet med framförallt planlösningar, stomsystem och installationssystem. 

Systemhandlingsskedet övergår i bygghandlinsskedet där detaljerat underlag till produktionen 

utformas och benämns bygghandlingar. Det är byggherrens projektledare och arkitekten från 

programskedet som tillsammans med erforderliga konsulter medverkar under projekteringen. 

Vanligt förekommande discipliner under projekteringen är projektledare, arkitekt, konstruktör samt 

el och VVS. Under kortare perioder av projekteringsskedet är det också vanligt att specialister inom 

brand, akustik och tillgänglighet involveras. Under projekteringen läggs grunden för en effektiv, säker 

och rationell drift av produktionen. Det är under projekteringen möjligheten att påverka projektet till 

en låg kostnad är som störst (figur 3) (Svensk Byggtjänst). 

 

 

                                                     Figur 3 Kostnad - Påverkan diagram 

Egenskaper hos byggnadsverket bestäms med hänsyn till krav vid brukande, produktion och drift. 

Resultatet av projekteringen blir en skriftlig och visuell detaljerad redovisning av byggnadsverket som 

redovisas genom olika typer av dokument, modeller, texter och databaser (Ekholm, 2001). De 

ritningar, beskrivningar och förteckningar som stämplas bygghandling är de som produktionen 

använder sig av vid uppförandet av byggnaden (Svensk Byggtjänst).  

Målet med projekteringen är att anpassa byggnaden optimalt efter de rådande förutsättningarna. 

Det leder till ständiga förändringar av projektet som helhet och dess delar under processen. För att 

underlätta valet av olika lösningar bör kostnaderna för varje alternativen finnas tillgänglig. 

Kalkylarbetet måste starta tidigt i projektet och kontinuerligt följa utvecklingen för att ständigt belysa 

aktuella frågeställningar. Data som skapas i projekteringen måste därför kunna användas direkt i 

kalkylen. Att integrera kalkylarbete under projekteringen och använda en aktuell kalkyl som underlag 

vid varje beslutstillfälle kallas för aktiv kostnadskalkylering (Thåström, 2005). 

För att skapa en kalkyl måste en mängdberäkning för projektet finnas tillgänglig. Mängdberäkningen i 

ett normalt projekt består av ca 3000 poster som innerhåller allt inbyggt material och vissa 

hjälparbeten, som t ex formsättning. Det är vanligare att fel i kostnadsberäkningar beror på 

bortglömda eller felaktiga mängder än på felaktiga priser. För att minska risken med felaktiga 

mängder utgör strukturen en viktig del av mängdberäkningen, med uppdelning av en 

branschgemensam standard. För att precisera kalkylarbetet kan man basera beräkningarna på 

byggdelstyper, dvs sammansättningen av byggdelar (Thåström, 2005). 
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Behovet av en detaljerad klassifikation utvecklas under projekteringen och vid övergången till 

produktion. I programskedet är byggnadens huvudfunktioner i fokus, då det finns ett behov av en 

översiktlig klassifikation. När projekteringen blir mer detaljerad och övergår till systemhandling ökar 

behovet av en mer detaljerad klassifikation eftersom beskrivningar av byggnaden blir mer ingående. 

Under det slutgiltiga skedet av projekteringen skapas bygghandlingar, då bestäms de 

byggnadstekniska lösningarna i detalj. Fokus ligger på de egenskaper som är av betydelse för 

produktionen och för att kunna beskriva de detaljerade funktionerna finns behovet av ett väl 

fungerade klassifikationssystem (Ekholm, 2001). 

3.3.4 Teknisk beskrivning 

Ett byggprojekt definieras genom handlingar som vanligtvis består av en mängd olika dokument som 

administrativa föreskrifter, beskrivningar, förteckningar och ritningar. De olika typerna av dokument 

beskriver beställarens krav på byggprojektet och kompletterar varandra. Den tekniska beskrivningen 

används framförallt under produktionen och vid materialinköp. Den används också som en del under 

upphandlingen och ingår i det förfrågningsunderlag som ligger till grund för anbudsgivning samt i 

avtalet mellan beställare och entreprenör. Eftersom beskrivningen utgör en del av avtalet mellan 

parterna är det viktigt att den tekniskt och juridiskt uppfyller högt ställda krav på entydighet. 

Dessutom utgör beskrivningen underlag till slutbesiktningen då den är en del av kontraktet. För att 

utformningen och strukturen av den tekniska beskrivningen ska vara entydig och lätt att känna igen 

från projekt till projekt används AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning). 

 Den tekniska beskrivningen skiljer sig i struktur från ritningarna. En detalj på en ritning består av 

flera olika produktionsresultat redovisade på olika platser i beskrivningen. Ritningar samlar alla 

arbeten som utförs på samma plats, medan beskrivningen samlar alla arbeten av samma typ 

(Thåström, 2006). 

3.3.5 Upphandling 

Under upphandlingen anlitar byggherren de entreprenörer som ska uppföra byggnaden och utföra 

installationerna. Underlaget som beskriver vad respektive entreprenör ska utföra under 

produktionen framställs under projekteringen och kallas förfrågningsunderlag.  Sättet ett projekt 

upphandlas påverkar till hög grad dess lönsamhet. Rätt precisering av förfrågningsunderlaget 

minskar anbudsgivarnas osäkerhet (Thåström, 2006). 

Förfrågningsunderlaget består av ritningar och beskrivningar om hur byggnaden ska utformas samt 

hur upphandlingen och den kommande entreprenaden går till. Med utgångspunkt från 

förfrågningsunderlaget räknar entreprenörer fram vilket pris de är villiga att utföra arbetet till och 

redovisar det tillsammans med eventuella förändringar i ett anbud. Beställaren jämför de olika 

anbuden och upphandlar entreprenörer utefter pris och eventuella förslag (Svensk Byggtjänst). När 

ett anbud har antagits skrivs ett avtal mellan byggherren och entreprenören. Byggherren skriver en 

beställning som tillsammans med förfrågningsunderlaget och eventuella ändringar som har gjorts 

under anbudstiden blir kontrakthandlingar för entreprenaden (Thåström, 2006). 

Det finns framförallt två olika typer av entreprenadformer, utförandeentreprenad och 

totalentreprenad. Utförandeentreprenad innebär att byggherren med hjälp av konsulter sköter 

projekteringen och en byggentreprenör upphandlas för produktionen. Vid en totalentreprenad 

anlitas entreprenören efter programskedet och tar ansvar för både projektering, produktion och 

upphandling av övriga entreprenörer och konsulter. En samarbetsform som blir alltmer vanlig är 
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incitamentavtal. Det innebär att byggherren och entreprenören genom samverkan arbetar mot 

gemensamma kostnadsmål och delar på vinst och merkostnad (Svensk Byggtjänst). 

3.3.6 Produktion 

När projekteringen är slutförd och entreprenörer är upphandlade påbörjas produktionen. Under 

projekteringen har system för styrning och samordning av produktionen skapats genom 

arbetsbeskrivningar i AMA-dokument. Produktionen inleds med mark- och grundläggningsarbeten då 

mark schaktas bort för grundkonstruktioner och utvändiga ledningarna. Dränering och isolering läggs 

på plats innan grundplattan gjuts och sedan påbörjas montering av stommen. När stommen är på 

plats kompletteras den med fasad, yttertak, dörrar och fönster. Det är viktigt att få tätt hus så fort 

som möjligt för att få en effektiv uttorkning. När uttorkningen av grunden är tillräcklig kan påbörjas 

invändiga arbeten som innerväggar, ytskikt och inredningar. Under samtliga moment måste 

installationer av el och VVS samordnas med övrigt arbete. När produktionen är klar genomförs 

besiktningar, kontroller och provningar i samband med överlämningen för att säkerhetsställa att 

ställda krav har uppnåtts. Förutom kontroller av synliga delar måste egenkontroller godkännas av 

besiktningsmannen. I samband med överlämningen ska entreprenören lämna över drift- och 

skötselinstruktioner (Svensk Byggtjänst).  

3.3.7 Förvaltning 

Efter produktion och överlämnande av byggnaden startar förvaltningsskedet då byggnaden tas i drift 

och brukaren flyttar in. Driften sker vanligtvis av företag som specialiserat sig inom området och är 

anställda av fastighetsägaren. Om behovet av byggnaden skulle förändras med tiden som gör att om- 

och tillbyggnationer måste ske är det viktigt att bygghandlingarna har reviderats till 

relationshandlingar och överlämnats till fastighetsägaren. I relationshandlingarna beskrivs hur 

byggnaden blev utförd, dvs. bygghandlingarna med de ändringar och tillägg som skett under 

produktionen (Svensk Byggtjänst). 

3.3.8 Erfarenhetsåterföring 

Metoderna ett företag använder för erfarenhetsåterföring i sin verksamhet är av stor betydelse för 

lönsamheten. Trots detta är branschen känd för att vara dålig på den delen (Thåström, 2005).  

Viktiga faktorer vid erfarenhetsåterföring inom byggbranschen är uppföljning av produktionsresultat 

med à-priser och resurspriser, avvikelser, spill, informationsflöde och administration. Varje projekt 

anses vara unikt men det finns delar av alla som kan användas vid kommande projekt. För att 

erfarenhetsåterföringen ska få avsedd effekt och kostnader vara motiverad krävs det att begrepp och 

klassifikationssystem är väl definierade och lätta att förstå. Både för dem som samlar och använder 

informationen (Thåström, 2005).   
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3.4 Användning av BIM i projekteringsprocessen 
Historiskt sett användes papper och penna vid framställning av ritningar. I takt med att tekniken 

utvecklades introducerades användningen av Computer Aided Design (CAD). Användning av CAD 

innebar till en början att samma manuella metoder som innan utfördes digitalt. Till en början var det 

endast de större projekten som hade möjlighet att bära kostnaderna för den dyra tekniken. Långt 

senare blev tekniken så allmän att CAD började användas som underlag mellan aktörerna i 

projektering. Problemet med att olika system, anpassade för olika konsultgrupper, inte kunde läsa 

varandras filer uppstod och i försöken att konvertera filer försvann stora delar av ritningarna 

(Thåström, 2005). Problemet löstes genom utveckling av filformaten DWG och DGN som kunde läsas 

av samtliga programvaror (www.autodesk.se). 

Vid framställning av handlingar i 2D delas byggnaden in i flera referensfiler med en fil för varje 

ritning, eftersom programmen inte klarar av att hantera logiska samband såsom läge (Edgar, 2002). 

Nivåskillnader redovisas därför med plushöjder på planritningar och sektionsritningar. Samma 

information på olika ritningar leder till att ändringar manuellt måste redigeras på samtliga ritningar. 

Revideringar blir med den metoden tidsödande och risken finns att missa utförda ändringar på 

ritningarna, vilket leder till problem under produktionen (Jongeling, 2008). Byggritningarna är ett 

schematiskt sätt att beskriva en byggnad och måste kompletteras med en byggnadsbeskrivning som i 

textform beskriver byggnaden. För att få en förståelse för hela projektet behövs därför mycket 

information samlad i en stor mängd filer. En förståelse för produktionen kräver dessutom jämförelse 

mellan alla ritningar och tidplanen (Edgar, 2002).  

Som stöd för den ritningsbaserade projekteringen finns etablerade system för byggklassifikation 

utvecklade. Samma krav på systematik ställs under modellbaserad projektering, inte minst för 

överföring av information mellan olika datorsystem. En förutsättning för modellbaserad projektering 

är att informationsöverföringen mellan datorsystem är möjlig. Dessutom måste det finnas 

modellobjekt för alla delar av byggnaden vars egenskap är väsentliga att beskriva (Ekholm, 2001). 

Utvecklingen från ritningsbaserad projektering har fortsatt till modellbaserad. Den ritningsbaserade 

projekteringen hanterar grafiska linjer som bygger upp ritningar medan den modellbaserade består 

av modeller i 3D som till en början endast hanterade visuell grafik. Vid behov av en planritning eller 

sektionsritning snittas modellen i önskat läge. Eventuella ändringar i modellen slår igenom på alla 

typer av ritningar automatiskt, vilket minskar risken för att ritningar inte blir uppdaterade. Under 

projekteringsmöten och byggmöten kan modellen projekteras till större format och användas för att 

beskriva byggnaden, som alternativ till att alla använder varsin uppsättning ritningar (Edgar, 2002).  

I takt med utvecklingen kopplades projektinformation till modellen och fokus flyttades till objekt och 

objektsorientering. Ett objekt är en visuell framställning av t ex en byggdel, med information om dess 

egenskaper kopplade till sig genom text och numrering. Objekt sorteras in i objektsklasser med 

specifik information programmerad för varje klass. En vägg vet att den är en vägg och en dörr vet att 

den dörren. Det innebär att en dörr kan modelleras parallellt i väggar, men väggar kan inte 

modelleras i dörrar. Vidare leder det till att om väggen flyttas följer dörren med. Varje objekt delas in 

efter specifika egenskaper som t ex uppbyggnad och funktion, men fortsätter att tillhöra samma 

objektsklass (Edgar, 2002).  
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Jan-Olof Edgar anser att varje objekt kan beskrivas efter strukturella, funktionella och grafiska 

aspekter. Den grafiska aspekten representerar objekten rent visuellt men innehåller ingen intelligens. 

Den strukturella förklarar objektets uppbyggnad och den funktionella beskriver dess beteende. En 

modell uppbyggd med objekt som innehåller de aspekterna utgör en Building Information Model 

(BIM). Så länge man bara använder sig av den grafiska beskrivningen blir det BM, en modell utan 

intelligent information. Huvudsyftet med modellen är dock fortfarande i första hand framställning av 

handlingar. Som underlag för produktionen räcker inte modellen utan den måste kompletteras med 

typdetaljer och byggnadsbeskrivningar. De CAD-ritningar som genereras från modellen är främst 

traditionella plan- och elevationsritningar. Detaljer ritas manuellt i 2D eftersom modellen inte håller 

den detaljnivån (Edgar, 2002).  

BIM har alltid funnits inom byggbranschen men informationsutbytet har tidigare skett muntligt eller 

skriftligt, mer eller mindre automatiserat. BIM är inte att skapa handlingar i 3D istället för 2D utan 

det är informationen kopplad till modellen som utgör BIM. För att använda BIM fullt ut krävs det att 

ett eller flera CAD-system som är objektsorienterade kan kommunicera med andra applikationer för 

informationsutbyten (Edgar, 2002). Uppbyggnaden av modeller tar ofta mer tid och engagemang till 

en början, jämfört med skapandet av traditionella handlingar, men den tiden tjänas in under vidare 

projektering och produktion (figur 4) (Josephsson mfl, 2010). 

 

 

Figur 4 Arbetsbelastning projektering med 2D respektive BIM (Josephson T mfl, 2010) 

Produktmodellen består av delmodeller som kallas aspektmodeller, eftersom de redovisar en aspekt 

av modellen. Anledningen till att BIM delas in i olika aspektmodeller är att det inte finns någon 

programvara som klarar av att hantera alla aspekter av ett projekt (Edgar, 2002). Informationen i 

varje aspektmodell kan bestå av egenskaper för byggdelar som väggar, fönster, installationsdon eller 

omgivande markförutsättningar. Varje programvara är specialiserad på en del av dessa aspekter 

(Josephsson mfl, 2010). 



13 
 

Enligt Jongelings (2008)  jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och 

tillämpningar av BIM är projekteringsprocessen tydligare, har högre kvalitet och är mer effektiv vid 

användningen av BIM. Samordningsprocessen blir effektivare med högre kvalitet och förenklade 

revideringar med 3D-modeller. Det minskar problem som måste lösas på bygget, vilket leder till att 

produktionen flyter bättre. Det framgår också att arbetet med mängdavtagning håller högre kvalitet 

och att kostnadskalkyler effektiviseras med ca 50%. Kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten sänks 

med ca 50% och den totala byggkostnaden anses minska med minst 4%. Siffror är baserade på en 

konservativ uppskattning som grundar sig i projekt som använt en begränsad tillämpning av BIM 

(Jongeling, 2008). 

Det finns möjlighet att definiera utrymmen som kök, entré och sovrum i modellen med egenskaperna 

area, volym, omkrets eller utrustning. Förutom egenskaperna höjd, bredd, färg och brandklass 

innehåller alla objekt en geometri med dimensioner samt x-, y- och z-koordinater. Aspektmodeller 

från varje teknikområde kan importeras i ett 3D-program för samordning. Visuell samordning av 

modellerna under projekteringen utförs genom kollisionskontroller som visar om aspektmodellerna 

stämmer överrens med varandra. Den utökade samordningen med BIM under projekteringen lämnar 

färre fel att lösa på plats och skapar en effektivare produktion (Josephsson mfl, 2010). Vid 

projektering med 3D byggs huset en gång virtuellt innan produktionen. Alla problem som traditionellt 

uppkommer under produktionen löser man på ritbordet under projekteringen, där målet är noll fel 

på byggarbetsplatsen (Edgar, 2002).  

Med BIM underlättas också arbetet med mängdavtagning, planering, uppföljning, inköp och 

utsättning (Josephsson mfl, 2010). Varje byggdelstyp i modellen definieras med ett specifikt ID och 

en specifik plats. Metoden att med hjälp av datorprogram räkna samman alla byggdelar och dess 

egenskaper i en modell skapar en mängdföreteckning. Informationen om mängder som hämtas från 

3D modellen är volym, area, längd och antal. Varje byggdel med ett specifikt ID och specifika 

egenskaper kopplas till motsvarande post i kalkylen med samma ID. Posten i kalkylen har ett recept 

med enhetstid och kostnad (Edgar, 2002). Den automatiska mängdavtagningen ger möjlighet att 

skapa tidiga analyser av alternativa lösningar under skeden det fortfarande finns möjligheter till 

förändring (Josephsson mfl, 2010). 

3.4.1 Simulering och samordning 

Grafisk simulering innebär att den virtuella modellen kopplas samman med tidplanen. Tidplanen 

visar tiden för utförandet av projektets aktiviteter. Aktiviteterna motsvarar utförandet av en specifik 

del i byggnaden, ofta en samling byggdelar av samma typ. Modellen och tidplanen importeras till ett 

kompatibelt visualiseringsprogram. I visualiseringsprogrammet länkas aktiviteterna samman med de 

byggdelar i modellen som aktiviteten motsvarar. När modellens delar är kopplade till aktiviteterna 

växer byggnaden fram i en simulering i takt med tidplanen (Edgar, 2002).  

Simuleringar används till största del som animeringar för att beskriva produktionen på ett enkelt sätt. 

Det ger också, med samtliga aspektmodeller sammanslagna i samma program, möjlighet att 

samordna alla discipliner och upptäcka planeringskollisioner mellan olika aktiviteter innan 

produktionen startar. Att upptäcka kollisioner under planeringen istället för produktionen skapar en 

stor kostnadsbesparing. Dessutom visar simuleringen viken produktionsordning som är möjlig att 

utföra (Edgar, 2002). Om det inte går att bygga virtuellt kommer det inte kunna byggas i verkligheten.  

”If you can´t build it virtually, you will not be able to build it in reality”, (Kunz & Fisher, 2009). 
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Genom att importera materiallager, kran, miljöstation och bodetablering till 3D-modellen skapas en 

tydlig APD-plan.  Med 4D finns möjlighet att styra projektets logistik med materialförsörjning och 

materialhantering inom byggplatsen. Förutsättningar som krävs för att skapa 4D är enligt Edgar 

(Edgar, 2002) att byggherren skapar en gynnsam miljö för projektsamverkan, att arkitekter och 

ingenjörer samarbetar i team och planerar projekteringsprocessen samt att entreprenören skaffar 

kompetens i CAD-program och ansvarar för projektmodellen. 

3.4.2 Aktiv kostnadskalkylering 

Att sammankoppla informationsmodellen med kalkylen leder till en automatisk mängdavtagning och 

ökar fokus på hur olika konstruktionslösningar och materialval påverkar byggkostnaden. Det kräver 

mycket arbete för att med traditionella metoder skapa kalkyler för olika lösningar under 

projekteringen, vilket ofta leder till att kostnaden för olika lösningar inte utreds i tidiga skeden. När 

en kalkyl väl blir upprättad har processen gått så långt att det är för sent att göra stora förändringar. 

Den automatiska mängdavtagningen med BIM underlättar tidiga kostnadskalkyler som leder till att 

kostnadsestimering uppnås, som tidigare inte används inom branschen (Edgar, 2002).  

3.4.3 Gemensamt filformat 

Processen med BIM splittras av att aktörer använder olika programvaror med olika system för att 

behandla information och beskriva objekt. Det innebär att underlag som skickas till övriga discipliner 

måste ändras till från originalformatet med samtlig information till ett mindre informellt format för 

att övriga ska kunna använda det. Gemensam information om projektet måste kunna delas av 

samtliga aktörer (Ekholm mfl 2000). För att överföra ett objekt med samtliga egenskaper intakta 

mellan olika programvaror måste definitionen av objekten vara gemensam. Industry Foundation 

Classes (IFC) är ett öppet filformat, skapat av International Alliance for Interoperability (IAI), som alla 

programvaror kan använda. Syftet med IFC är att slippa användandet av olika aspektmodeller och 

skapa en gemensam produktmodell för samtliga aktörer (Edgar, 2002).  

Anders Ekholm anser i rapporten ”Tillämpning av IFC i Sverige” att en gemensam produktmodell är 

mer en vision än verklighet i dagens läge (Ekholm mfl, 2000). Den största anledningen är att varje 

CAD-program är utvecklat för att uppfylla kraven inom ett specifikt område inom branschen. Det 

innebär exempelvis att ett arkitektprogram inte förstår information om fläktar som är modellerade i 

ett ventilationsprogram eller armeringsjärn skapat i ett CAD-program för konstruktörer. Endast de 

objekt som finns gemensamt i alla CAD-program kan återskapas med intelligens genom ett öppet 

filformat, övriga objekt får bara grafisk representation (Edgar, 2002).  

3.5 Organisering av projekteringsprocessen vid användandet av BIM 
Center for Integrated Facility & Engineering (CIFE) är en forskningsinstitution på Stanford University i 

Kalifornien som ägnar sig åt forskning och utbildning. De har anpassat och utvecklat metoden Virtual 

Design and Construction (VDC) för byggsektorn (Kunz & Fischer, 2009). 

Nyckeltekniken inom VDC och det som modelleras utgörs av BIM, men metoden lägger även stort 

fokus på organisation och process. För att effektivt kunna använda sig av BIM krävs det att en 

organisation med rätt kompetens arbetar på rätt sätt. Inom VDC är det lika viktigt att utforma 

organisationen och processen som att utveckla produkten (Hindersson, 2010-04-19). 
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3.5.1 Virtual Design and Construction 

Professor Martin Fischer och hans kollegor på Stanford insåg tidigt nyttan med BIM och hur en 

byggnadsinformationsmodell kan effektivisera byggprojekt. VDC definieras enligt som användningen 

av samordnade byggnadsinformationsmodeller från flera discipliner i byggprojekt för att stödja 

detaljerade och allmänna affärsmål (Kunz & Fischer, 2009).  

VDC är en metod utvecklad för att effektivt genomföra byggprojekt. Det unika med VDC är sättet att 

samarbete och inriktningen på process och metoder. Under processen med VDC är nyckeltekniken 

BIM där stora användningsområden är samordning med kollisionskontroller och aktiv 

kostnadskalkylering. Till en början implementerades verktyg, anpassade till BIM, med inriktning på 

teknik i byggföretag. I takt med att fokus ändrades från teknik till management och projektledning 

utvecklades BIM till VDC, där fokus var större på organisation och process. Fischer menar att den som 

har nyckelrollen i den nya arbetsmetoden är projektledaren, som styr projektet under 

utvecklingsfasen. Den viktigaste ingrediensen för att VDC ska effektivisera processen är att 

projektledarna har rätt kompetens för att styra organisationen och kunskapen att använda modellen 

(Kunz &Fischer, 2009). Förutom behovet av den nya kompetensen hos projektledaren krävs det en ny 

typ av kompetens hos hela organisationen. Den tidigare kunskapen om att hantera ritningar i 2D 

kvarstår, behovet av ritningar för produktionen är detsamma, men adderas med behovet av att 

uppföra byggnaden virtuellt med BIM (Jongeling, 2008).  

Enligt Kunz och Fischer (Kunz & Fischer, 2009) finns det tre saker som en projektledare kan styra över 

under projekteringen, utformningen av produkten, hur organisationen kring produkten ser ut samt 

hur processen går till som organisationen använder sig av. Resultatet bildar en projektmodell som 

innehåller produkten, organisationen och processen. Produktmodellen kan sammanfattas som BIM, 

organisationsmodellen innefattar de personer som är involverade i projektet och processmodellen 

beskriver de aktiviteter och milstolpar som projektet består av (Kunz &Fischer, 2009). 

Kommunikationen inom projektet underlättas av ett gemensamt definierat ordförråd med 

gemensamma benämningar som delas in i generella och specifika. De generella beskriver hur delar av 

produkten, organisationen och processen ska benämnas gemensamt för alla aktörer i projektet. De 

definierar med enhetliga namn av tex byggnadsdelar, projektgrupper och aktiviteter. Egenskaper och 

specifik littera redovisas genom de specifika. De utgår från att de generella benämningarna och 

beskriver individuella delar som litterat på en speciell byggnadsdel, projektgrupp eller aktivitet. Syftet 

med benämningarna är att säkerhetsställa gemensamma produkt-, organisations- och 

processpecifikationer för samtliga inom projektet (Kunz &Fischer, 2009). 

3.5.1.1 Integrated Concurrent Engineering 

ICE (Integrated Concurrent Engineering) är en metod som samlar ingenjörer med olika kompetenser i 

samma rum för att gemensamt lösa problem. Metoden kommer ursprungligen från NASA:s 

projektering av rymdfärder som under 1990-talet, till följd av minskade anslag, var tvunget att 

utvecklas för att bli mer effektiva. Ett arbete som tidigare tagit ett år kunde genom de nya 

metoderna, med att ta fram funktionskrav och tekniska lösningar samt göra planer för kostnader, tid 

och utfall utföras på några veckor. Skillnaden mellan byggprocessen och rymdforskning kan tyckas 

vara stor. Men faktum är att i båda fallen sker arbetet i projektform med en rad olika aktörer som har 

specifika kompetenser för att gemensamt uppnå samma mål. ICE har för avsikt att eliminera 

avledande störning av möten genom förtydligande av mål, metoder, gemensamma benämningar, 
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mötesdeltagare med befogenheter till beslut och möjlighet till respons från samtliga mötets 

deltagare. Alla aktörer samlade på samma plats under ett ICE-möte skapar förutsättningar för att 

snabbt få svar på alla funderingar. Aktörernas skilda synsätt skapar en bred kompetens, men kan 

också innebära svårigheter för ett effektivt samarbete. Svårigheter kan uppstå genom i form av olika 

branschspråk, metoder och kulturer (Kunz &Fischer, 2009).  

ICE innebär ett rum fullt med arbetande arkitekter, projektörer och projektägare, med flera samtida 

samtal och diskussioner. Projektörerna utför i princip samma saker som under en vanlig projektering 

men skillnaden är att alla gör det samtidigt och i samverkan. Med ICE är varje individ i gruppen lika 

viktig och det krävs ett stort kunnande från alla inblandade. När mötet är slut går alla därifrån med 

ett resultat istället för en ”att göra lista”. Möten hålls ungefär en gång i veckan och består av 8 

timmars koncentrerat arbete. Det är viktigt att alla producerar sin del av processen, annars uppstår 

en väntan för nästa led (Henriksen, 2010). 

För att uppnå önskad effektivitet med ICE ställs krav på omgivningen gällande teknik och metodik 

under möten. För att samtliga aktörer ska kunna redovisa sina modeller måste möjlighet finnas till 

projektion av dataskärmar. Det ska också finnas tillgång till projektdata på en gemensam åtkomlig 

server samt att rummet är utformat för ett effektivt möte. Utrymmet med förutsättningar att driva 

ett möte med hjälp av ICE kallas för Interactive Room (iRoom) (Kunz &Fischer, 2009). 

3.6 Verktyg och hjälpmedel för BIM 

3.6.1 Programvaror (IT-verktyg) 

Att enbart skapa grafiska byggnadsmodeller i tre dimensioner räcker inte för att uppnå BIM. 

Begreppet innebär informationsanvändning, informationsutbyte och återanvändning av information. 

För att uppnå effektivitet vid användandet av BIM krävs det att de CAD-system som används är 

objektsorienterade och kan kommunicera med varandra för informationsutbyte. Desto mer 

intelligenta applikationer som används desto mer ökar kvalitén och produktiviteten samtidigt som 

tidsåtgången för projektering, risker och kostnader minskar. 

Autodesk definierar BIM på följande sätt där de lösningar som stödjer BIM kännetecknas av följande 

tre punkter: 

(1) De skapar och opererar mot digitala databaser för samordning. 

(2) De hanterar ändringar mellan och inom dessa databaser så att en ändring i vilken 

del som helst i databasen koordineras med övriga delar. 

(3) De tar till vara på och bevarar information för återanvändning genom stöd av 

industrispecifika applikationer. 
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Figur 5 Programvarors anpassning för BIM (www.autodesk.se) 

 

Figur 5 visar hur anpassade tre olika programvaror är för BIM och utvecklingen av CAD-program. Den 

grå grafen CAD representerar den första generationen av CAD-programvaror, då det var 

revolutionerande att kunna rita på datorn istället för på ett papper. En programvara som är anpassad 

för att rita streck i tvådimensionella vyer, där informationen är att olika linjer ligger på olika lager 

med olika färger. Den blå grafen Object CAD är motsvarar det första steget mot objektsbaserad 

programvara medan den orangea grafen Parametric Building Modeler är en programvara helt 

utvecklad för att vara anpassad för BIM med direkt koppling till tredimensionella objekt med 

information kopplad till sig. Samtliga av dessa programvaror med olika inriktningar för olika 

discipliner används av konsulterna i ett projekt för att ta fram varje enskild aspektmodell. 

Förutom de programvaror som konsulterna använder sig av för att skapa aspektmodellerna finns 

verktyg för byggentreprenörer, beställare och projektörer att ta fram informationen från 

konsulternas modeller. Den vanligaste användningen av modellerna är för samordning, 

mängdavtagning, kalkylering, kostnadsjämförelse, tidplanering, simuleringar, resursoptimeringar och 

kostnadsflöden. Den automatiska mängdavtagningen skapar förutsättningar för att analysera 

kostnader med alternativa design- och produktionslösningar i ett tidigt skede. Versioner av kalkyler 

med mängder och recept kan sparas och jämföras med kommande versioner under processen 

(www.vicosoftware.se).  

3.6.2 Klassificering 

En klass är enligt BSAB 96 System och tillämpningar en mängd objekt med en eller flera 

gemensamma egenskaper, objekt är i sin tur medlemmar av en klass. En klass definieras genom en 

redogörelse för de egenskaper som kännetecknar medlemmarna (Thåström, 2005). 
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Klassifikationer delas in naturliga och artificiella. En naturlig klassifikation är baserad på de faktiska 

inre egenskaperna hos ett ting medan de artificiella är baserade på faktiska ömsesidiga egenskaper 

som funktion eller upplevelsemässiga (Thåström, 2005). 

Indelning och beteckning av objekt i klasser med ett specifikt syfte baserat på dess egenskaper bildar 

ett klassifikationssystem. Ett allmänt accepterat klassifikationssystem möjliggör en effektiv 

kommunikation (Thåström, 2005). 

3.6.2.1 AMA 

AMA står för Allmän Material- och Arbetsbeskrivning och är ett referensverk för tekniska föreskrifter. 

Den är av praktiska skäl uppdelad i olika publikationer för anläggnings-, hus- och installationsarbeten 

men ska ses som en helhet. Texterna i AMA är ordnade under koder och rubriker i en hierarkisk 

ordning enligt klassifikationssystemet BSAB. Generella krav på byggdelar, installationssystem, 

byggdelstyper och produktionsresultat anges i AMA. Vid användning av AMA i en teknisk beskrivning 

sker en hänvisning till dess föreskrifter genom att ange koder och rubriker. Förutom de allmänna 

kraven i AMA kompletteras beskrivningen med projektspecifika krav och blir ett styrinstrument för 

att säkerhetsställa kvalitén (Thåström, 2006). 

3.6.2.2 BSAB 

För att kommunikationen mellan aktörer i bygg- och förvaltningsprocesserna ska fungera finns ett 

behov av gemensamma termer och begrepp. Byggklassifikation är ett gemensamt sätt att beskriva 

byggnadsverk och dess delar som bidrar till en branschgemensam grund för kommunikation. 

Detaljeringsgraden av klassifikation bestäms efter vilket syfte som ska uppfyllas. Huvudsyftet med 

BSAB 96 är att underlätta organisationen av de dokument, ritningar och beskrivningar som skapas för 

att överföra resultatet i projekteringen till produktionen. Den utgör också en stor del vid 

upphandlingen som innehåller kostnadskalkyler baserade på mängdberäkningar (Ekholm, 2001). 

3.6.2.3 Byggdel 

En byggdel definieras i BSAB som ”del av byggnadsverk som fyller en huvudfunktion i 

byggnadsverket” (Thåström, 2005). Byggdelar tar inte hänsyn till teknisk lösning, materiellt innehåll 

eller metod för produktion. Byggdelstabellen är hierarkiskt strukturerad med rubriker och koder 

innehållande siffror och bokstäver (figur 6). Strukturen baserar sig på typ av huvudfunktion. Ofta har 

en byggdel flera funktioner, men den som ensamt kan motivera att delen byggs är huvudfunktionen. 

När det inte är självklart vilken som är huvudfunktion tillämpar BSAB 96 prioriteringsprinciper. Vid 

byggdelar prioriteras alltid den bärande funktonen i första hand. Om en vägg har en bärande 

funktion ska den definieras som det framför rumsavskiljande. Anledningen till detta är framförallt att 

alla bärande delar även är rumsavskiljande, medan alla rumsavskiljande delar inte är bärande. När 

det handlar om installationssystem som både tillför ett medium och förändrar dess egenskaper 

prioriteras det tillförda mediet framför ändringen av egenskaper. Anledningen är att det inte går att 

ändra egenskaperna på ett medium som inte finns (Thåström, 2005). 
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Figur 6 Tabell för Byggdelar BSAB (www.byggtjanst.se) 

3.6.2.4 Byggdelstyp 

En byggdelstyp är den tekniska lösningen av en byggdel och består av ett eller flera 

produktionsresultat. Byggdelstyper är en underindelning av byggdelar i systematisk ordning (figur 7). 

Två exempel på detta är 27.B/11 Stominnerväggar av platsgjuten betong samt 27.B/21 

Stominnerväggar av murverk. Kriterierna för indelningen är främst anpassad efter varje byggdel och 

varierar från olika byggdelar, men en del har strukturerats till att kunna användas enhetligt för 

samtliga byggdelar (Thåström, 2005). 

 

Figur 7 Tabell för byggdelstyper BSAB (Thåström, 2005) 
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3.6.2.5 Produktionsresultat 

Resultatet av en aktivitet under produktionen vid uppförandet av ett byggnadsverk är ett 

produktionsresultat. Exempel på produktionsresultat kan vara armering i pelare, brandspjäll, formar 

av bräder eller jordschakt. Förutom de direkta aktiviteterna vid nyproduktion omfattar 

produktionsresultat även förberedelser som markundersökningar, inmätning, justering och teknisk 

dokumentation till överlämningen samt tillsyn och underhåll under garantitiden. Produktionsresultat 

är gemensamma för alla typer av byggnadsverk. Vid strukturering av produktionsresultat är typ av 

aktivitet mest relevant. Aktiviteten i sin tur kan kategoriseras av både använd metod och använd 

resurs. Det som är mest karaktäristiskt för den specifika aktiviteten används som primärt kriterium 

(Thåström, 2005). 

3.6.2.6 Utrymmen 

Definitionen av ett utrymme är ett rum med faktiska eller upplevelsemässiga avgränsade egenskaper 

mot t ex ljud, ljus eller luft. Tabellen för utrymmen i BSAB är på en övergripande nivå (figur 8) 

(Thåström, 2005).  

 

Figur 8 Tabell för Utrymmen BSAB (www.byggtjanst.se) 

3.6.3 Bygghandlingar 90 

Bygghandlingar 90 är byggsektorns rekommendationer för utformning av bygghandlingar. Med 

hänsyn till det stora antalet aktörer under processen, från programskede till slutbesiktning, är 

enhetliga bygghandlingar viktigt för kvalitetssäkringen av ett projekt. Bygghandlingar 90 är uppdelat i 

åtta delar där del 1 behandlar redovisningsformer av byggnader, del 2 redovisningsteknik, del 3 

redovisning av mått, del 4 redovisning av hus, del 5 redovisning av installationer, del 6 redovisning av 

ombyggnad, del 7 redovisning av mark och del 8 digitala leveranser för bygg och förvaltning. 

Dessutom finns rekommendationer för planering och utformning av kök samt terminologi för bygg 

och anläggning.  

Del 8 av bygghandlingar 90 behandlar digitala leveranser för bygg och förvaltning och ersätter 

tidigare utgåva med namnet Redovisning med CAD. Förändringarna i den nya versionen innebär ett 

tillägg mot övriga delar av bygg- och förvaltningsprocessen samt att fokus har förändrats från 
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redovisningens visuella uttryck till att beskriva informationsinnehållet av BIM. Syftet är att 

komplettera de redovisningsformer som beskrivs i delarna 1-7 med hantering av data för att skapa 

ett informationsflöde mellan de olika skeden och aktörer från projektering till förvaltare. Del 8 

vänder sig till alla aktörer som skapar eller har behov av information under processen och får därmed 

en större målgrupp (www.bygghandlinar90.se). 

3.6.4 Avtal för digitala leveranser 2010 

Förhållandet mellan uppdragsgivare och konsult regleras av ABK 09, men saknar överenskommelser 

angående utformning av digitala leveranser. I många fall tas det för givet att de digitala filerna ska 

ingå i resultatet utan avtal angående rättigheter och ansvar. Genom projektet Avtal för digitala 

leveranser 2010 på OpenBIM, som är ett forum för BIM, har en avtalsmall tagits fram som är tänkt att 

fungera som en bilaga till ABK 09. Mallen kommer att underlätta definition av vilket ansvar konsulten 

har för den digitala informationen, vad som ska ingå i levererad information samt hur informationen 

får användas. Definition av den digitala leveransen kan ske med stöd av Bygghandlingar 90 del 8 eller 

utifrån beställarens egna CAD/BIM-manual (Hintze & Blom, 2010). 

3.6.5 3D Working Method 

Det finns idag ingen branschstandard för detaljeringsgrad av modellen under olika skeden av 

projekteringen i Sverige. Danmark har genom Erhvervs- og Byggstyrelsen i samverkan med dansk 

byggindustri tagit fram modellen bips digital Construction, 3D Working Method 2006 som beskriver 

sju olika nivåer för detaljering av modeller (Hintze & Blom, 2010).   
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4 RESULTAT 
Kapitlet beskriver Veidekke där fallstudien har genomförts, deras arbetsmetoder, medarbetares 

åsikter och de studerade projekten. Resultatet i kapitlet baserar sig på intervjuer, underlag från 

studerade projekt samt egna observationer från medverkan under projekteringsmöten. 

4.1  Veidekke 
Veidekke grundades 1936 i Norge som en entreprenörsverksamhet med huvudsaklig sysselsättning 

inom vägbeläggning. Kommande 20 åren utveckla sig företaget inom motorvägsbyggande, 

vattenkraftverk och dammbyggnationer för att början av 1980-talet påbörja utveckling inom bygg- 

och anläggningsbranschen, vilket är företagets huvudsakliga sysselsättning idag. Med ett antal stora 

uppköp, fusioner och nyetableringar utvecklades företaget till att bli en rikstäckande entreprenör. I 

slutet av 90-talet tog Veidekke, som den största norskägda entreprenören, beslutet att etablera sig 

utanför Norge och startade verksamhet i Göteborg, Stockholm och Skåne. Expansionen fortsatte till 

Danmark och idag är Veidekke nordens fjärde största entreprenadföretag med en omsättning på 19 

miljarder sek 2009. 

Veidekke Sverige AB består av entreprenadverksamhet och projektutveckling (figur 9). 

Entreprenaddelen omsatte 3 miljarder sek 2009 och omfattar husbyggnation, anläggningsverksamhet 

och industri med ca 900 anställda. Region Bygg Stockholm genomför nyproduktion och renovering av 

bostäder och kommersiella fastigheter i Mälardalen. Företaget arbetar i tidiga skeden och erbjuder 

alternativ till traditionella general- och totalentreprenader med en filosofi om ett värdeskapande 

samspel där alla parter har lika stor insyn i projektet. Veidekke Bostad bedriver projektutveckling 

genom att förvärva råmark och bebyggda fastigheter för utveckling av bostäder. Företaget tänker ur 

en samhällsbyggare perspektiv för att bidra till samhällsutvecklingen. Bostad omsatte 437 miljoner 

svenska kronor 2009.  

 

 

Figur 9 Organisationsschema Veidekke Sverige AB 
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4.1.1 Samverkan 

Med projektledning och det gemensamma programmet utför Veidekke samverkansprojekt mellan 

Bostad och Entreprenad. Det gemensamma programmet innehåller Veidekkes grundkrav för samtliga 

projekt men anpassas för de unika förutsättningar varje projekt innebär. Ett projekt startar ofta med 

en idé om ett exploaterbart markområde som Bostad har identifierat eller som en förfrågan från 

markägare, mäklare eller annan aktör. Om projektet efter att ha blivit analyserat fortfarande anses 

intressant att arbeta vidare med anlitas en arkitekt för att utifrån ställda förutsättningar ta fram ett 

projektförlag som stämmer överrens med det gemensamma programmet. För områden utan 

detaljplan ansöks till kommunen om att få starta detaljplanearbete. Projektledaren medverkar som 

sakkunnig under detaljplaneprocessen och genomför de utredningar som efterfrågas under arbetets 

olika skeden.  

Processen fortsätter med programarbetet som kontinuerligt utvecklas och resulterar i en 

systemhandling där systemval bestäms. Efter avslutad systemhandling påbörjas försäljningsarbetet 

av bostäderna. När en förutbestämd andel av bostäderna blivit sålda påbörjas 

bygghandlingsprojekteringen. Bygglovshandlingar upprättas vanligtvis under 

bygghandlingsprojekteringen och innehåller detaljbestämning av byggnadens planlösningar med 

mått, materialval och utrustningar. Efter bygghandlingsskedet tar Entreprenad över ansvaret för 

produktion. Färdig byggnad lämnas över till den av Bostad skapad bostadsrättföreringen som så 

småningom övertas av de boende.   

Faktumet att Veidekke består av Bostad och Entreprenad ger företaget möjlighet att styra och 

påverka processen från tidigt skede, genom projekteringen och ut i produktionen. Det skapar 

förutsättningar som underlättar implementering av VDC. Det värde som skapas under alla delar av 

processen stannar inom företaget och hamnar slutligen i den gemensamma lönsamheten. Att 

projektledare från bostad och projektutvecklare från entreprenad med tiden styr flera 

bostadsprojekt tillsammans leder till ett bra samarbete. Detsamma gäller upphandling av konsulter 

som medverkat under tidigare projekteringar med ICE. Dessutom finns möjligheten att involvera 

medarbetar från produktionen under projekteringen. Det underlättar den viktiga 

erfarenhetsåterföringen mellan projektering och utförandet i produktionen.  

4.1.2 Arbetssätt 

4.1.2.1 Traditionellt arbetssätt 

Innan införandet av VDC på Veidekke skedde projekteringen på traditionellt sett med 

avstämningsmöten under ett par timmar ett par gånger varje månad. Mellan varje möte skedde 

kommunikation mellan projektets deltagare genom mejl, per telefon och med samordningsmöten 

mellan discipliner. Projekteringen och avstämningsmöten leddes av en projektutvecklare från 

Veidekke. Projektutvecklarens uppgift är förutom att leda övriga aktörer att ta fram handlingar även 

ta fram en tidig kostnadsuppskattning, värderingskalkyl. Värderingskalkylen utvecklas i takt med 

projektet och skapas innan framtagna handlingar genom att utifrån lokalisering och standard 

uppskatta kvadratmeterpris för projektet. Under utvecklingen av projektet tas mängder fram på ett 

traditionellt sätt för att prissätta dem till en kalkyl. Det är svårt med värden för kostnader då 

uppföljningar inte utförs i någon djupare utsträckning under projekten. Totalkostnaden av projektet 

registreras men inte mer ingående hur kostnaderna är fördelade. Samma sak gäller enhetstider, 

framförallt i de projekt där stor del av arbetet utförs av underentreprenörer.   
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Efter avslutad systemhandling övergår projekteringen över i bygghandlingsskedet då de bestämda 

systemen projekteras över hela projektet och detaljer på utförandet tas fram. Det är av stor vikt att 

platsorganisationen bestäms i ett tidigt skede så att entreprenadingenjör som kommer att vara med 

under produktionen kan komma in under systemhandlingsskedet och vara med i projekteringen för 

att med tiden ta över projekteringen under bygghandlinsskedet. Därmed är tanken att 

projektutvecklaren till viss del lämnar projektet och påbörjar ett nytt. Det är av stor vikt att någon 

från kommande produktion kommer in i projekteringen och är med vid utformningen. Det är svårt 

att förstå vad som är tänkt med lösningar om man inte har varit delaktig vid framställningen. Det 

löser till viss del problemet med erfarenhetsöverföring från projektering till produktion.  

Med värderingskalkylen som underlag skapar personen från produktionen en mer detaljerad 

produktionsbudget. I värderingskalkylen finnas mer övergripande poster på byggdelsnivå, i 

produktionsbudgeten används samma totalsumma men posterna på byggdelsnivå delas upp i 

produktionsresultat. Det är en viktig process som gör produktionen involverad i kalkylen som leder 

till man tror på den och tar ansvar för den.  

4.1.2.2 Arbetssätt med VDC 

Veidekke tog beslutet om att implementera VDC i sin verksamhet efter ett besök på Stanford 

University där man tog del av forskningen som CIFE bedriver. Representanter från företaget blev 

framförallt imponerade av metoderna hur man får människor att samarbeta i projekt och insåg 

möjligheterna att använda arbetsmetoderna under sin projektering av bostadsprojekt. Till skillnad 

från många andra företag inom byggbranschen i Sverige som har uppmärksammat och påbörjat 

användningen av BIM har Veidekke inriktat sig på det unika arbetssättet att projektera med ICE. 

Sedan första besöket på Stanford har ytterligare medarbetare åkt över för att ta del av utbildningen 

av de nya arbetsmetoderna. Veidekke arrangerade dessutom under våren 2010 ett besök av ett antal 

gästprofessorer från Stanford som under en vecka undervisade medarbetare från hela landet.  

Stockholm är den region i företaget som uppmärksammade VDC och var först med att implementera 

arbetsmetoderna i sin verksamhet. Ett antal VDC-projekteringar har genomförts sedan dess och 

produktionen för pilotprojektet, Kista Gård, har nyligen påbörjats. Företaget har sedan tidigare 

genom region Skåne tagit fram arbetsmetoden Medarbetarinvolvering (MI) som till stor del liknar 

VDC under projekteringen. Tillräckligt många projekt har genomförts och utvärderats med MI för att 

konstatera att metoderna är effektivare än de traditionella. Ett pågående projekt inom företaget är 

att integrera VDC och MI. 

Vid projektering med VDC används arbetsmöten med ICE där organisationen från Veidekke i 

egenutvecklade bostadsprojekt består av en projektledare från Bostad samt en projektutvecklare och 

en VDC-ingenjör från Entreprenad. Projektutvecklaren ansvarar för de byggrelaterade frågorna och 

projektledaren har ansvaret för övriga frågor, framförallt det som berör markförvärv och försäljning. 

Det projektspecifika gemensamma programmet innehåller de ramar projektet ska hålla sig inom och 

framställs av projektledare och projektutvecklare tillsammans. VDC-ingenjören ansvarar främst för 

att samordna konsulternas aspektmodeller och säkerhetsställa att kraven på ändamålsenlig 

användning av modellerna uppfylls. Utanför Veidekkes organisationen består projektering med ICE av 

konsulter som i varierande grad medvekar till utformningen av projektet. Arkitekten är den konsult 

som anlitas först, vid egenutvecklade bostadsprojekt redan under programhandling. I takt med att 

projekten övergår till systemhandling upphandlas konstruktör, el, VVS och landskap. Nämnda 
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konsulter medverkar på heltid under hela projekteringen och utgör stommen tillsammans med 

personerna från Veidekke. Vid behov av specialkunskap inom ett specifikt område som brand, 

tillgänglighet, geoteknik eller akustik anlitas konsulter för att utföra tillfälliga uppdrag. Personal från 

kommande produktion medverkar under delar av projekteringen för att skapa en kunskapsöverföring 

från projektering till produktion.  

Nya projekt inleds med ett IT-startmöte som syftar till att samtliga deltagare ska synkronisera sina 

datorer till sina IT-miljöer på hemmakontoret, installation av nödvändiga programvaror och tillträde 

till den gemensamma projektserven. Dessutom sker en genomgång av arbetsmetoderna av VDC samt 

rutiner för uppladdning av filer. Arbetsmöten sker en heldag i veckan där endast en liten del av tiden 

tillämpas med vanligt mötesförförande. Övrig tid sker individuellt arbete och samarbeten i olika 

konstellationer, hela tiden med möjligheten att ställa frågor till övriga deltagare. Det nära 

samarbetet genom kontinuerliga arbetsmöten skapar en positiv sammanhållning i projektet. Projekt 

som tidigare normalt tog fyra månader att projektera utförs på halva tiden med VDC. Under 

arbetsmöten krävs det att deltagarna har mandat att ta beslut angående sin del av projektet. Det 

medför att problem som kommer upp mellan möten och under möten direkt kan lösas gemensamt 

på arbetsmötet. Under arbetsmöten samlas alla projekteringsdeltagare samtidigt. När en deltagare 

har ett problem eller ett förslag finns samlade erfarenheter från hela branschen tillgängliga med 

åsikter. Under startmötet går projektutvecklaren igenom ett utkast till projekteringstidplan som 

grundar sig på när det finns behov av olika handlingar. Varje aktör får uppgiften att till kommande 

möte anpassa tidplanen med tider de tror är genomförbara. Under kommande möte samordnas alla 

discipliners tidplaner med det gemensamma utkastet. Dagordningen för ett arbetsmöte med ICE-

projektering varierar lite beroende på projektutvecklare det är, en generell mall ser ut som följande: 

    
1.  Avstämning milstolpar och föregående tidplan  
2.  Presentation av utfört arbete samt dagens planerade arbetsuppgifter  
3.  Genomgång modeller 
4.  Projekteringsfrågor 
5.  Arbete i mindre grupper 
6.  Upprättande av ny rullande tidplan 
7.  Utvärdering av dagens möte 

  
Ett verktyg som används under arbetsmöten är en fråga/svar-matris med rullande tidplan. Matrisen 

består av en whiteboardtavla med ett matrismönster där alla aktörer på mötet klistrar upp post-it 

lappar med sin färg. Lapparna innehåller frågor till övriga konsulter och tidpunkten de behöver 

svaret. Genom att sätta upp post-it lappar på sig själv skapar man egna aktiviteter. Besluten som ska 

tas fram och de egna aktiviteterna sammanfattas i en rullande tidplan som skickas ut tillsammans 

med protokollet efter varje möte. Metoden ger alla involverade möjlighet att få de svar de behöver 

från övriga deltagare samt redovisar vilka arbetsuppgifter alla ska utföra till kommande möte. 

Uppföljningen av den rullande tidplanen visar tydligt vilka som har utfört sina uppgifter från tidigare 

möte. Varje möte börjar med avstämning av huvudtidplanen och den rullande tidplanen samt 

avslutas med att sätta upp nya lappar på fråga/svar-matrisen.  

Efter uppföljning av tidplanen sker en genomgång där varje konsult får möjlighet att presentera sin 

modell och vad man jobbat med under veckan. Konsulterna får också presentera vad de ska jobba 

med, med vilka de behöver samordna sig med och vilka frågor de vill ha besvarade under dagen. 
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Presentationerna fyller syftet att alla måste utföra arbete under veckan för att de ska ha någonting 

att presentera samt att de måste planera uppgifter för dagen så att de inte sitter sysslolösa. Genom 

att veta vad konsulterna planerar att arbeta med under dagen samt med vilka de behöver samordna 

sig underlättar projektutvecklarens uppgift att styra mötet. 

När alla konsulter har presenterat sina modeller fortsätter mötet med genomgång av 

samordningsmodellen. För samordning mellan aspektmodellerna används ett program där samtliga 

konsulters modeller infogas och jämför mot varandra med kollisionskontroller. Kollisionskontrollerna 

utförs av en VDC-ingenjör från Veidekke som undersöker skillnader och krockar mellan 

aspektmodellerna. Mest användbara är kollisionskontrollerna för att se om installationer krockar 

med varandra i trånga utrymmen och för att avgöra var håltagningar för installationer ska utföras i 

konstruktörens modell. Eliminering av kollisioner under projekteringen minskar kostsamma 

produktionsstop till följd av att handlingarna inte är samordnade. Den konsult som är ansvarig för 

varje kollision har ansvaret att till nästa möte samordna sin modell med övriga, utifrån redovisad 

kollisionskontroll. 

Efter genomgång av samordningsmodellen övergår mötesförfarandet till arbetsfasen. Under den sker 

enskilt arbete eller samarbete i grupper. Det ger möjligheten att samordna arbete och beslut med 

övriga deltagare samt leverera beslut som är framtagna. De beslut som inte är framtagna eller inte 

går att ta fram under dagen efterfrågas i fråga/svar matrisen. Organisationen är förutom tilläget med 

en VDC ingenjör densamma som under vanlig projektering och den största skillnaden ligger i 

processen och metoderna med ICE projektering.  
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4.2 Studerade projekt 

4.2.1 Pelarbacken 

Pelarbacken är beläget intill Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. Projektet består av en 

befintlig fastighet som ursprungligen byggdes under 1960-talet och tillhör AMF Fastigheter (figur 10). 

Byggnaden innehöll kontorsutrymmen runt en inglasad innergård. AMF tog beslutet att 

totalrenovera hela byggnaden och skickade ut ett förfrågningsunderlag för en generalentreprenad. 

Renoveringen innefattar hyresgästanpassning av 160 arbetsplatser på drygt 2300 kvm där all 

inredning revs och det enda som blev kvar var stommen. Taket, fasaden, el-, ventilations- och 

värmesystem ersattes med fokus på låg energiförbrukning. Målet var att Pelarbacken genom att 

minska sin energianvändning med 50 % ska certifieras som Green Building och förses med grön 

fjärrvärme. 

När beslutet togs om renovering av 

Pelarbacken granskades 

relationshandlingarna för 

byggnaden med resultatet att de 

var väl utförda och stämde bra 

överrens med verkligheten. Med 

den vetskapen beslutade 

beställaren att uppföra en 3D 

modell över byggnaden med 

relationshandlingarna i 2D som 

underlag.  

 

Projektet låg rätt i tiden för 

Veidekkes satsning på VDC och ett 

anbud skickades in som ledde till ett avtal med AMF om att utföra renoveringen. Därmed blev 

Pelarbacken ett av Veidekkes pilotprojekt i satsningen mot att implementera VDC . Eftersom 

metoderna med VDC fortfarande var nya inom företaget och ännu inte hade använts i något projekt 

fanns inte kunskapen hos medarbetarna. Projektets entreprenadingenjör skickades till Stanford för 

en kurs i VDC och blev den första av Veidekkes medarbetare att ta VDC certifikat. Under samma kurs 

medverkade några av de konsulter som var delaktiga under projekteringen. Simuleringar skapades av 

entreprenadingenjören tillsammans med de konsulter som medverkat i Stanford.  

Veidekke har sedan tidigare tagit fram arbetsmetoden MI, som i stor utsträckning används inom 

företaget. Det främsta målet med användningen av modellen under produktionen på Pelarbacken 

var att underlätta arbetet med MI. Tanken var framförallt att koppla tidplanen till modellen för att 

skapa simuleringar där man visuellt kan se projektet växa fram. Förutom rent visuell användning av 

var avsikten att följa upp utfört arbetet med hjälp av simuleringarna. Dessutom utföra en mer 

detaljerad planering av kommande arbete med syftet att lättare kunna se vilken ordningsföljd som 

var mest lämpad. Modellen och simuleringarna användes kontinuerligt under veckomöten för att 

presentera kommande arbete för samtliga i projektet. 

Målet att skapa simuleringar på Pelarbacken för att visuellt kunna se byggnaden växa fram och tidigt 

få en förståelse för produktionen kopplad till tidplanen uppnåddes delvis. Till en början arbetade 

Figur 1 kv Pelarbacken 
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man mycket med simuleringarna men insåg att användning inte var så stor i projektet. Anledning till 

att användningen inte var så stor berodde på att projektet till största del bestod av renovering. Den 

mest effektiva visualiseringen av en byggnad anses vara under monteringen av stommen. Under 

stomskedet blir alla aktiviteter väldigt tydliga eftersom arbetsplatsen går från ingenting till att en 

byggnad växer fram. När stommen är rest, ytterväggarna byggda samt fönster och dörrar monterade 

och huset är tätt fortsätter arbetet inomhus med innerväggar, inredningar, installationer och ytskikt. 

När arbetet sker inomhus är det svårt att få en vy över projektet där man tydligt ser vad som händer, 

eftersom stomme och fasad skymmer det som händer på insidan. Därför upplevs moment som sker 

inomhus inte så användbara i simuleringar. Den största delen av renoveringen på Pelarbacken består 

av invändigt arbete som inte ger bra simuleringar.  

Eftersom projektet är upphandlat som en generalentreprenad var det inte Veidekke som utförde 

projekteringen. Projektets entreprenadingenjör fick dock möjlighet att delta under ett 

projekteringsmöte för att från en produktionssynvinkel ge sina åsikter samt skapa en 

erfarenhetsöverföring från projekteringen till produktionen. Samordning utfördes med 

kollisionskontroller i Navisworks mellan disciplinernas aspektmodeller under projekteringen. Under 

produktionen uppstod situationer där modellen inte stämde överrens med verkligheten. Det visade 

sig bero på att relationshandlingarna inte helt stämde överrens med den faktiska byggnaden och att 

en del information försvunnit i övergången från 2D handlingar till 3D modell. Det har under 

produktionen också uppkommit tillfällen då byggdelar och installationer från olika discipliners 

ritningar har kolliderat med varandra, trots samordningen med kollisionskontroller under 

projekteringen. Vid dessa tillfällen gjordes en ny granskning av modellen med resultatet att 

kollisionen även skedde där, en följd av bristande samordning. 

När produktionen för Pelarbacken startade var BIM fortfarande en ny teknik för Veidekke. Till en 

början upplevde entreprenadingenjören, som hade ansvaret för modellen, att det krävdes en del 

påtryckningar på övriga i projektet för att använda modellens funktioner. Under projektets gång fick 

påtryckningarna resultat och allt fler blev intresserade och såg modellen som en tillgång. De flesta 

kom med tiden in på kontoret, där datorn var placerad, för att använda modellen och önskemål om 

att placera en dator med modellen hos yrkesarbetarna framkom. Simuleringar innebär att arbete 

tillförs modellen, vilket under projektet ansågs som extraarbete man ofta inte hade tid med. 

Huvudansvarig för modellen var fortfarande tvungen att utföra alla traditionella uppgifter under 

produktion. Arbeten med förädling av modellen var inte tillräckligt integrerat i övriga rutiner.  

En del av renoveringen på Pelarbacken omfattar byggnationen av ett glastak över innergården. När 

glastaket skulle detaljplaneras undersöktes möjligheten att skapa förutsättningar till en simulering 

över monteringen. Arbetet med glastaket upphandlades som en totalentreprenad och därför var 

man tvungen att skapa ett förfrågningsunderlag. Metoden runt arbetet med framtagning av 

förfrågningsunderlag inspirerades av VDC, med arbetsmöten enligt ICE. Förfrågningsunderlaget 

innehöll krav om att taket skulle vara ritat i 3D och uppdelat i lika många delar som det skulle 

monteras, för att tillsammans med tidplanen kunna växa fram i en realistisk simulering. Anbud 

hämtades in och entreprenör handlades upp för slutprojektering, tillverkning och montering av 

glastaket.  

Inför montaget av ett mindre tak skapades en simulering med bra resultat som fungerade som 

inspiration för arbetet med taket (figur 11-12). Bilder från monteringen av det mindre taket 
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jämfördes med den digitala simuleringen i 4D med slutsatsen att simuleringen ger en tydlig bild av 

monteringen. Resultatet av simuleringen bekräftar svårigheten med att skapa simuleringar över 

invändiga arbeten, utvändiga upplevs mer användbara.  

 

                         

             Figur 11 4D simulering kv Pelarbacken                                          Figur 12 Produktion kv Pelarbacken 

 

Förutom montering av taken omfattar projektet invändiga renoveringsarbeten, vilket innebar att 

simuleringarna upplevdes onödiga för större delen av projektet. Under ett möte med konsulterna 

som varit delaktiga under projekteringen kom man fram till att inte låsa sig vid simuleringar. Det finns 

ett stort användningsområde för den befintliga modellen i 3D. Fasta viewpoints i Navisworks 

underlättar orienteringen i modellen. Utifrån de sparade viewpointsen kan man navigera fritt och 

titta på modellen i olika vinklar. Navigeringen ger en bra bild av hur den färdiga byggnaden med 

tillhörande omgivning kommer att se ut. Höjdskillnader redovisade med en plushöjd på planritningen 

blir lättare att tolka i den visuella 3D modellen. Under projektet upplevdes att modellen gav en aha-

upplevelse som underlättade steget att gå vidare och titta på detaljer över konstruktionen i 2D.  

 

 

  



30 
 

4.2.2 Kista Gård 

Kista Gård är ett bostadsprojekt med 57 lägenheter uppdelat på 2-5 rum och kök med 

produktionsstart under våren 2010 (figur 13). Byggtiden är planerad till drygt ett år och inflyttning är 

beräknad hösten 2011. Projektet är beläget i stadsdelen Kista som ligger ca 1 mil nordväst om 

Stockholm innerstad. Veidekke Bostad är beställare och projektet sker i samverkan med Veidekke 

Entreprenad. Projektledare från bostad och projektutvecklare från entreprenad ansvarar gemensamt 

för projekteringen och entreprenad ansvarar för produktionen. 

 

Figur 13 kv Kista Gård 

Systemhandlingsprojekteringen för Kista Gård påbörjades i samband med Veidekkes beslut att 

implementera VDC i organisationen. Projektet anses som regionens pilotprojekt där VDC metoder 

använts under hela projekteringen. Samtliga aktörer ägnade 30 heldagar tillsammans under 

projekteringen med arbetsmöten enligt ICE för att skapa 3D modeller och övriga handlingar. 

Modellerna användes främst till mängdavtagning, kalkyl, samordning, underlag för diskussioner och 

försäljning under projekteringen. Samtliga mängder till kalkylen hämtades från 3D modellen och 

prissattes utifrån erfarenhetsvärden till en kalkyl. Förutom kostnadskalkylering användes mängderna 

som underlag för tidsplaneringen och inköp. Produktionstidplanen skapades i det platsbaserade 

tidplaneringsverktyget Vico Control, där kommande aktiviteter med enhetstider från 

erfarenhetsvärden ritades in i ett Flow Line diagram. Målet med användningen av BIM under 

produktionen var att skapa simuleringar över stomresningen, underlätta förståelsen för ritningar i 

2D, avstämningar, underlätta arbetet med medarbetarinvolvering och som underlag vid möten.  

Efter genomförd projektering träffades samtliga deltagare under en heldag för att utvärdera vad som 

varit bra och vad som varit mindre bra med arbetsmetoderna. Förutom modellerna som projektet 

resulterade i har också utvärderingen av projekteringen studerats i examensarbetet. Eftersom 

produktionen inte har avslutats har kvalitén på handlingarna, arbetsmetoderna och användningen av 

modellen under produktionen inte blivit utvärderade.  
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Vid starten av projekteringen saknade samtliga deltagare praktisk erfarenhet av arbetsmetoder med 

VDC. Projektutvecklaren från entreprenad var den enda med teoretisk erfarenhet genom kursen VDC 

på Stanford . Med en strategi om hur Veidekke bör tillämpa de metoder som utvecklats av CIFE samt 

lång erfarenhet av traditionell projektering påbörjades utvecklingen av Kista Gård. Vid sidan av 

projektutvecklaren deltog en student från Stanford för att hjälpa till med skapandet och 

användningen av modellen under projekteringen. Studentens hade även uppgiften att underlätta 

implementeringen av VDC i företaget utifrån sin kunskap från studierna på Stanford. I projekteringen 

av Kista Gård ansvarade han för samordning av konsulternas aspektmodeller med kollisionskontroller 

i Navisworks samt se till att modellernas mängder kunde läsas av i Vico. Kista Gård var en del av hans 

magisterexamen på Stanford University. 

Arbetsmetoden VDC var ny för samtliga medverkande konsulter, med varierande erfarenhet från 

vanlig projektering i 3D. Arkitekten och konstruktören använde olika programvaror, anpassade för 

BIM, vars filformat inte kommunicerar med varandra, vilket komplicerade. Att inte kunna öppna 

övriga konsulters modeller i sin programvara leder till brist på underlag. Som underlag mellan 

konsulterna användes främst 2D DWG, vilket upplevdes som ett steg tillbaka. Alla var tvungna att 

skapa sina modeller från början samt att vissa byggdelar modellerades både av A och K för att uppnå 

enhetliga modeller. Den traditionella arbetsgången där arkitekten utformar byggnaden och 

tillsammans med övriga tillför dess egenskaper är densamma, vilket leder till att arkitektens modell 

oftast utgör underlag för övriga. I utvärderingen framkom att processen hade underlättats med en 

gemensam modell mellan alla konsulter, där var och en modellerar sina delar, alternativ att föra in 

varandras modeller som underlag vid modellering. Förutom den mer krävande arbetsgången för 

konsulterna var det dessutom svårt att skapa exakt identiska modeller med samma koordinater. 

Samordningen genomfördes av den anledningen mellan modellerna i Navisworks. Den syftade till att 

finna kollisioner och olikheter i modellerna.  

De erfarenheter av projekteringen som samtliga kan ta med sig till kommande projekt är framförallt 

kring arbetsgången. I början av projekteringen träffades alla involverade under en halvdag i veckan, 

vilket så småningom ansågs vara för kort tid och arbetsmötena förlängdes till heldagar på 8 timmar. 

Anledningen till att halvdagar inte räckte till berodde framförallt på att alla hade en viss resväg till 

kontoret i Sundbyberg samt att det tog tid innan alla hade kopplat upp sina datorer och kommit 

igång. Förutom att träffas under heldagar med arbetsmöten i insåg man behovet av att låta 

arkitekten jobba fram en ”nollhandling” innan övriga konsulter börjar modellera. Övriga discipliner 

behöver underlag från arkitekten för att skapa sina modeller. Om de involveras i samma grad som 

arkitekten redan från början av projektet finns risken att de upplever tiden under de första 

arbetsmötena som onödig. Arkitekten behöver information från övriga konsulter för att skapa sin 

modell och därför är lämpligt att ha korta arbetsmöten med längre mellanrum redan från början. 

Under tidiga arbetsmöten går arkitekten igenom sin modell och redovisar förändringar sen senaste 

mötet, samtidigt som övriga konsulter har möjlighet att ge sina åsikter på modellen. Vid funderingar 

över utformningen uppstår diskussioner som med hjälp av samlad erfarenhet från hela branschen 

utmynnar i en lösning. När arkitekten skapat ett utkast på hela modellen, nollhandling, kan övriga 

konsulter börja med sina modeller och arbetsmöten en heldag i veckan påbörjas.  

De nya arbetsmetoderna skiljer sig mycket från traditionell projektering och det tar tid för nya 

deltagare att komma igång med effektivt arbete. Under de heldagar arbetsmöten pågår är det endast 

en liten del av tiden som utgör traditionellt möte. Den kortare tiden att genomföra projekteringen 
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med de nya metoderna innebär att tiden under arbetsmöten måste används på ett effektivt sätt. Det 

kräver att alla kan utföra ett liknande arbete de i vanliga fall gör på sina kontor. En förutsättning är 

att alla har tillgång till sina modeller genom den öppna internetanslutning Veidekke tillhandahåller 

under arbetsmöten. Dessutom kräver de programvaror som används av konsulterna mycket 

kapacitet av datorn. Det är viktigt att de datorer som används under möten har tillräcklig prestanda 

för att kunna arbeta i modellen. Om en aktörs dator skapar långa väntetider vid användningen av 

modellen under möten leder det till väntetider för samtliga mötets deltagare. Under Kista Gård 

definierades ett krav på prestanda för de datorer som används på möten.   

I början av projekteringen av Kista Gård upplevde samtliga konsulter svårigheter med att komma in i 

effektiva arbetsmetoder under arbetsmöten. Allteftersom projekteringen gick framåt insåg 

deltagarna arbetsmötets möjligheter och hur de kunde arbeta på ett effektivt sätt. För att underlätta 

processen att komma in i arbetsmetoderna ansåg deltagarna att ett dokument som klargör alla 

förutsättningar med VDC projektering skapades. Ett dokument som alla kunde ta del av inför 

projekteringen. 

Under projekteringen skapades kontinuerligt en 

värderingskalkyl som blev mer noggrann i takt med 

detaljeringsgraden av projektet. När detaljeringsgraden var hög 

blev behovet av information om varje byggdel stort i kalkylen. 

För att tillsätta en byggdel rätt enhetstid och pris krävdes, 

förutom mängden som tillhandahålls av Vico, information om 

dess uppbyggnad.  

Vid skapandet av den första kalkylen för Kista Gård med 

mängdavtagningen från modellen uppstod ett problem. 

Benämningen av byggdelar i modellen och modellens struktur 

var svår att tyda, som figur 14 redovisar. Byggdelar var 

benämnda med en bokstav, eventuellt följt av ett nummer. I de 

fall benämningen endast består av en bokstav kunde man 

enbart utläsa vilken typ av byggdel det var. När det finns lite 

mer ingående information kunde man få upplysningar om det 

var en innervägg (IV), yttervägg (YV), dimensionen av objektet 

samt om den består av betong. Genom att markera 

byggdelarna i modellen, undersöka var de är placerade och sen 

leta reda på dem i en beskrivning kunde man trots dåliga 

benämningar få rätt information om byggdelen. Problemet 

med benämningar upplevdes framförallt av personen som gjorde 

mängdavtagningen, men även av konsulten som under 

projekteringen inte visste hur byggdelarna skulle benämnas. 

  

Figur 14 Benämningar Kista Gård 
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4.2.3 Sädesärlan  

Veidekke påbörjade våren 2010 projekteringen av ett bostadsprojekt med 80 bostadsrätter i 

kvarteret Sädesärlan på Östermalm i Stockholm(figur 15-16). Bostäderna innebär en urban förtätning 

av området och beställarna är Veidekke Bostad tillsammans med norska Selvaag. Projektet planeras 

med en ny typ av koncept för boende, plusboende. Plusboendet innebär att det kommer att finnas 

en reception tillgänglig för de boende som erbjuder ett utbud av tilläggstjänster samt gemensamma 

utrymmen som kan bokas och användas vid behov. Konceptet kommer från Norge där ett antal 

färdiga projekt utvecklats av Selvaag. 

 

             Figur 15 Foto på platsen för projekten                               Figur 16 Visuell bild över projektet kv Sädesärlan 

I kvarteret ligger sedan tidigare Engelbrektskolan och det är renoveringen av den som skapar 

möjlighet till de nya bostadsprojekten. Evakuering av skolan till följd av nödvändiga 

renoveringsarbeten skapar möjligheter att genomföra projektet. Platsen där bostäderna ska byggas 

består idag av en grusbollplan med omklädningsrum och bergväggar mot Danderydsgatan och 

Uggleviksgatan. Bergsväggarna ersätts med nya bostäder integrerat med lokaler för verksamhet och 

den tidigare bollplanen blir till en ny konstgräsplan med gymnastiksal under. De nya husen anpassas 

till den befintliga bebyggelsen som utgör en gammal stadsdel. Variationen av olika konstruktioner 

och installationer för renoveringen av skolan och byggnation av bostadshusen och idrottshallen 

ställer stora krav på samordning. För att underlätta samordningen av projektet beslutade Veidekke 

att genomföra projekteringen med VDC. Eftersom konsulterna i projektet använde sig av olika BIM-

verktyg vars filformat inte samarbetar var alla tvungna att skapa varsin aspektmodell. Samordning 

med kollisionskontroller mellan modeller skedde i Navisworks och mängdavtagning och kalkyl i ett 

mängdavtagningsprogram.  

För projektutvecklaren från Veidekke entreprenad, projektledaren från bostad samt arkitekten och 

konstruktören var projektet första kontakten med VDC och ICE. Installatörerna hade erfarenhet från 

medverkan i projekteringen av Kista Gård. Eftersom de flesta av deltagarna var nya och metoderna 

skiljde sig från traditionell projektering tog det till en början mycket. Trots erfarenheten från tidigare 

projekt om att arkitekten bör påbörja sitt arbeta innan övriga uppstod ett liknande problem. Övriga 

deltagare upplevde att de fullt ut inte kunde utföra sitt arbeta under de första arbetsmötena. Det var 

inte heller självklart vilken arbetsordning vissa aktiviteter skulle utföras. Ett exempel är vid 

dimensionering av teknikutrymmen. Arkitekten vill veta hur mycket utrymme installationerna 

behöver för att bestämma storleken på utrymmet medan installatören vill veta storleken på rummet 

för att planera aggregaten. En enkel fråga som kan ta lång tid med traditionell projektering där 
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kommunikation sker per mejl och över telefon. Vid projektering med ICE kunde det och liknande 

problem lösas under arbetsmötet. 

Senast två dagar inför varje möte laddade alla aktörer upp sina aktuella modeller på projektets 

specifika ftp server, uppladdning meddelades med ett mejl till VDC ingenjören. Under kommande två 

dagar inför nästa möte utfördes kollisionskontroller i Navisworks med förberedda vypunkter över de 

platser där modellerna inte stämde överrens med varandra. På mötet gick VDC ingenjören som utfört 

kontrollerna igenom vypunkterna i den samordnade modellen. För de platser där modellerna skiljde 

sig från varandra utreddes anledningen samt vilken modell som skulle ändras till kommande möte. 

De vanligaste kollisionerna mellan modellerna var att samma byggdel är modellerad på olika höjder, 

olika platser eller har olika dimensioner.  

 Arbetet med kollisionskontroller upplevdes väldigt positivt bland alla deltagare på mötet och ansågs 

vara till stor hjälp. En fundering som uppstod under projekteringen var vilken detaljnivå 

systemhandlingsskedet skulle resultera i. Samordningen mellan aktörer har traditionellt inte varit lika 

ingående som med VDC och därför upplevdes en del kollisioner för detaljerade att lösa.  

Under de två dagarna inför varje mötet publiceras 

aspektmodeller till mängdavtagningsprogrammet. Där 

granskas modellens uppbyggnad, struktur, benämningar 

samt om alla modellens delar går att mängda sv. 

Resultatet av granskningen redovisas och diskuteras 

under arbetsmötet i samband med samordningen. 

Veidekke anser att konsulterna framförallt ska 

prioritera sin tid på utformningen av projektet. Därför 

ingår det i VDC-ingenjören uppgift att samordna 

modeller och delge resultatet till dem. Med 

genomgången av modellen kan lösningar till problemen 

skapas och redovisas under kommande arbetsmöte. 

Varje konsult kan med den information de får enkelt gå 

in och ändra i sina modeller så att mängdavtagningen 

fungerar. För att säkerhetsställa att olika versioner av 

modellerna inte uppstår är det endast konsulterna som 

ändrar informationen i modellerna. 

Projekteringen av Sädesärlan påbörjades några veckor 

efter starten av examensarbetet och blev därför ett 

projekt att testa de idéer som framkommit från 

litteraturstudien, granskning av resultaten i tidigare 

projekt samt intervjuer. Den första versionen för benämningar av byggdelar med BSAB, som 

framkommit som ett behov under Kista Gård, redovisades under första projekteringsmötet och 

användes i modellerna (figur 17). Under projekteringen pågick ett samarbete med arkitekten och 

konstruktören angående utveckling av benämningarna. Med deras åsikter som underlag ändrades 

strukturen för benämningarna. När systemhandlingen avslutades innan semestern var en gemensam 

framtagen struktur färdig. Bilden ovan visar benämning av byggdelar från arkitektens och 

konstruktörens aspektmodell. Arbetet med framtagning av benämningar redovisas senare i arbetet. 

Figur 17 Benämning av byggdelar 
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5 ANALYS 
Kapitlet analyserar den insamlade empirin mot teorin.  

5.1 Organisation och process vid projektering med VDC 
Samtliga tre källor för datainsamling visade att den största förändringen och fördelen från att 

projektera med traditionella metoder till de nuvarande med VDC, är mötesförfarandet med ICE . 

Detta tyder på en samlad syn på VDC, både inom företaget och i branschen som helhet. Med korta 

beslutsvägar, tydliga besked och ett integrerat samarbete mellan alla delaktiga aktörer, skapar ICE en 

effektiv projektering. Arbetsmöten en heldag i veckan under projekteringen, ger möjlighet för alla 

aktörer att bli insatta och ge synpunkter på samtliga delar av projektet. Med strukturerade metoder, 

såsom fråga/svar matris med rullande tidplan, har samtliga deltagare tillgång till den information 

man behöver samt möjlighet att följa upp om efterfrågade behov har levererats. Detta leder i sin tur 

till att alla funderingar kring projektet kommer upp på bordet och får en lösning. Arbetsmötets syfte, 

till skillnaden från vanliga möten, är att större delen av tiden arbeta individuellt eller i mindre 

grupper.  Samordning mellan olika aktörer underlättas av att alla befinner sig i samma rum, istället 

för att kommunikationen sker via telefon och mejl. En förutsättning för effektiva arbetsmöten är 

tillgång till liknande arbetsförutsättningar i mötesrummet som hemma på kontoret via öppen 

internetanslutning. 

En viktig del inom byggbranschen som inte utförs tillräckligt är uppföljningen av utförda projekt. 

Totaltkostnaden för projektet är alltid känd, men inte uppdelat per aktivitet eller byggnadsdel. För 

att få en uppfattning om hur bra kalkyler stämmer överrens med verkligheten finns ett behov av att 

tider och kostnader följs upp mer detaljerat. Med VDC sker planering och uppföljning av tid för 

produktionen med ett platsbaserat tidplaneringsverktyg innehållande funktioner för uppföljning och 

den datorstödda kalkylen skapar möjlighet att lättare följa upp kostnader. Planering och uppföljning 

av tid och kostnader i projekt underlättar för framtida planeringar av projekt. Den elektroniskt 

lagrade informationen i BIM skapar en kunskapsbank för kommande projekt. Alla projekt är unika 

med det finns delar av varje projekt som återkommer.   

Implementeringen av VDC i organisationen är kostsam och tar lång tid att genomföra samtidigt som 

det till en början anses svårt att under produktionen integrera arbetet med modellen och övriga 

uppgifter. Anledningen till implementeringen i företaget är att metoderna anses effektiva och att de 

på sikt kommer att kunna skapa en större lönsamhet. Ett problem som upptar mycket forskning är 

att finna metoder för att visa på lönsamhet vid användningen av BIM. Ett hot mot VDC är att 

företaget inte upplever någon ökad lönsamhet med investeringen utan ser det som en belastning.  

Arbetsmetoderna med BIM är relativt nya inom byggbranschen och för Veidekke. Under intervjuerna 

framkom åsikter om att det saknas bredd i kunskapen inom området, både inom företaget och bland 

konsulterna. Det räcker inte med att ett fåtal personer inom företaget är specialister för att 

metoderna ska bli fullt användbara. Det krävs att alla i processen använder VDC för att 

implementeringen ska bli fullständig, vilket kräver utbildning av den befintliga personalen. Bristen på 

konsulter som arbetar med BIM anses dessutom begränsa valet vid upphandlingen. Det innebär att 

konsulter med stor kunskap inom projektering med traditionella metoder men som inte använder 

BIM väljs bort samtidigt som de konsulter som använder BIM ännu inte har tillräcklig kompetens att 

fullt ut använda det effektivt. Övergången från traditionellt sätt att arbete till VDC innebär en stor 

förändring av arbetsmetoder. Den nuvarande största skillnaden är under projekteringen eftersom 
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utvecklingen av VDC inom företaget har kommit längst där. På sikt kommer också produktionen 

märka av förändringar. Det är viktigt att VDC inte blir en skrivbordsprodukt som bara används under 

projekteringen och anses oanvändbar av produktionen. De finns också en risk att de nya metoderna 

och framförallt tekniken skapar en rädsla för de som arbetet med samma metoder under en längre 

tid utan större förändringar.  

Ett moment under projekteringen och övergången mellan projektering och produktion är arbetet 

med värderingskalkylen. Projektutvecklaren skapar värderingskalkylen under projekteringen som till 

en början innehåller en grov uppdelning av kostnader för produktionen, t ex en post för stomme. När 

projekteringen är klar lämnas kalkylen över till produktionsledare som fortsätter arbetet. Det arbetet 

består av att fördela kostnaderna till en mer detaljerad kalkyl. Arbetet produktionen lägger ner med 

att utveckla kalkylen anses viktigt och ett sätt att göra den till sin egen. Det leder till att produktionen 

tror på kalkylen och tar ansvar för den. Den höga detaljeringsgraden modellen håller med VDC skapar 

mer automatiserat en detaljerad kalkyl redan under projekteringen. Det finns en rädsla för att 

processen med att utveckla värderingskalkylen försvinner med de nya metoderna. 

5.2 Utvecklad användning av BIM under projektering 
En del av BIM där det inom företaget anses finnas möjlighet till utveckling är vid skapandet av 

kalkyler. Målet är att upprätta en kalkylmall innehållande de mest förekommande byggdelarna med 

kontinuerlig uppföljning av enhetstider och priser. Med gemensamma benämningar av samtliga 

projekt underlättas kopplingen mellan den automatiska mängdavtagningen och kalkylmallen. 

Metoden skapar förutsättningar till att utföra aktiv kostnadskalkylering i tidiga skeden av 

projekteringen. De tidiga kalkylerna underlättar kostnadsestimeringar för att kontinuerligt anpassa 

byggnaden optimalt. Dessutom möjliggör kalkyler i tidiga skeden att involveringen av inköp i ett 

tidigare skede. Tidigare involvering av inköp skapar mer tid för att hitta lägre priser på varor och 

tjänster.  

Det sker mycket forskning inom BIM för tillfället och teorin är långt före praktiken. Många av de delar 

som till viss del marknadsför BIM, framförallt inom tekniken, används ännu inte praktiskt av 

företagen i branschen. Det innebär att den potentiella ökningen av effektivitet med BIM finns att 

hämta genom utbildning av personal, vilket leder till en högre användningsgrad av tekniken. Att lära 

sig nya arbetsmetoder anses dessutom vara en positiv utveckling för medarbetare som får känslan av 

att företaget tror på dem.  

En möjlighet produktionen ser med VDC förutom en större förståelse för projektet är tydligare 

arbetsberedningar med hjälp av modellen. För att skapa en användning av modellen under 

produktionen bör yrkesarbetarna ha direkt tillgång till datorer innehållande modellen. 

Implementering av VDC anses medföra förändringar som leder till stora kostnader. Framförallt 

upplevs att de programvaror som måste köpas in för att klara av den nya tekniken leder till dyra 

licenskostnader samt höga krav på hårdvaror. Tidigare mjukvaror som använts har inte ställt höga 

krav på datorer vilket kan leda till att många datorer som används på företaget måste bytas ut för att 

klara de nya kraven. Användningen av olika programvaror som inte samarbetar medför dessutom att 

konsulterna måste skapa varsin aspektmodell som leder till ett merarbete modellera saker dubbelt 

för att få enhetliga modeller. Att samma objekt modelleras i flera aspektmodeller tros kan leda till 
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dubbel eller missad mängdavtagning av objektet. Dessutom är underlag i 3D svårt att uppnå utan 

användningen av IFC och därmed används inte BIM i den utsträckningen det finns potential till.  

5.3 Utveckling av BIM under projekteringsprocessen 
Behovet av en struktur för benämningar är ett allmänt ansett behov av samtliga som använt och 

kommer använda sig av BIM. Det anses viktigt att struktur för benämningar inte blir företagsspecifik 

utan bör bygga på en befintlig välkänd standard inom branschen. Den branschgemensamma 

klassifikationen BSAB nämns av samtliga som den mest förekommande och använda inom 

branschen. Uppbyggnaden av AMA, som de flesta framförallt kommit i kontakt med genom tekniska 

beskrivningar, utgörs av BSAB.  

För att uppnå ultimat användning av BIM krävs det alla kan jobba i en gemensam modell. Det är långt 

kvar och många problem att lösa innan utvecklingen har kommit så långt, men ett viktigt mål att 

sträva efter. Som anledningar till att alla inte kan jobba i en gemensam modell nämns användningen 

av olika programvaror med specifika filformat, stora modellfilerna och hur modellen måste kunnas 

användas av alla aktörer samtidigt. Problem som inte är lösta i teorin, men genom forskning och 

utveckling i framtiden måste bli verklighet i praktiken. Det gemensamma filformatet IFC är tänkt att 

uppnå en gemensam modell, men upplevs inte riktigt leva upp till det. Dock nämns filformatet IFC 

som en möjlighet för underlag mellan konsulter. Dessutom kan det vara användbart vid skapandet av 

relationshandlingar i modellform. Relationshandlingar arkiveras och åtkomst till modellen måste 

säkerställas för en lång tid framöver. Om modellen sparas i ett filformat som är låst till en specifik 

programvara finns risken att programvaran försvinner och modellen inte går att öppna. Det öppna 

filformatet IFC kan öppnas av samtliga programvaror. 

Programvarorna som är anpassade till BIM har ingen inbyggd litterering enligt branschgemensam 

standard. Byggdelar benämns automatiskt av programmen, om man inte själv ändrar, till förkortade 

namn som kan vara svårt att härleda. I de fall benämningarna tydligt klargör vilken byggdel det 

handlar om kan det vara svårt att veta dess uppbyggnad. Byggdelars uppbyggnad kan definieras i 

ritprogrammen men den informationen följer inte med vid övergången till Vico, där 

mängdavtagningen sker. De ofullständiga benämningarna skapar svårigheter vid uppbyggnaden av 

kalkyler. Dessutom upplevs detaljeringsgraden av modellen som ett problem, både vid skapandet av 

modellen och vid mängdavtagningen. Vad som ska finnas med i modellen vid olika skeden av 

projekteringen är osäkert då det inte finns någon tydlig definition av detta, varken inom företaget 

eller i övriga branschen inom Sverige. Saknaden av definitioner gör att detaljeringsgraden av 

modellen varierar mellan olika projekt. Det gör det svårt för den som ska skapa kalkylen utifrån 

mängdavtagningen att veta vilka mängder som är med och inte.  

Det är viktigt att tillföra modellen användbar information, annars utgör den bara grafisk 

representation. En modell utan intelligens innebär död grafik och utgör ingen större skillnad jämfört 

med handlingar i 2D. Det är enkelt att sätta ett likhetstecken mellan 3D och BIM. Men BIM utan 

information blir bara BM. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

6.1 Svar på forskningsfrågor 

Hur ser organisationen och processen ut under projektering med VDC? 

Den största skillnaden mellan traditionell projektering och projektering med VDC är användningen av 

arbetsmöten med ICE. Organisationen består av projektledare, projektutvecklare och VDC-ingenjör 

från Veidekke. VDC-ingenjören ansvarar för att samordna konsulternas aspektmodeller och är den 

största skillnaden på organisationen efter implementeringen av VDC, då rollen inte fanns under 

traditionell projektering. Eftersom metoderna är nya har endast ett fåtal personer rätt kompetens, 

vilket leder till att VDC-ingenjörer arbetsuppgifter till stor del begränsas till modellhantering i flera 

olika projekt samtidigt. På sikt, när kunskapens har spridits, är tanken att entreprenadingenjören ska 

medverka under projekteringen, sköta VDC-ingenjörens roll och sedan följa med projektet ut i 

produktionen.  

Utanför Veidekkes organisationen består organisationen av konsulter i form av arkitekt, konstruktör, 

landskap, el och VVS (figur 18). Vid behov av specialkompetens inom ett specifikt område som brand, 

akustik, geoteknik eller tillgänglighet anlitas konsulter för att utföra tillfälliga uppdrag. Personal från 

kommande produktion medverkar under delar av projekteringen för att skapa en kunskapsöverföring 

från projektering till produktion.  

 

 

Figur 2 Organisation vid projekterin med ICE 

 

Ett nytt projekt inleds med IT-startmöte som syftar till att samtliga deltagare ska synkronisera sina 

datorer till sina IT-miljöer på hemmakontoret, installation av nödvändiga programvaror och tillträde 

till den gemensamma projektserven. Dessutom sker en genomgång av arbetsmetoderna av VDC samt 
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rutiner för uppladdning av filer. Arbetsmöten sker en heldag i veckan med avstämning av tidplaner, 

presentation av utfört arbete, planering av arbetsuppgifter dagen, genomgång av 

samordningsmodellen, gemensamma projekteringsfrågor, arbete i mindre grupper, upprättande av 

rullande tidplan och utvärdering av mötet. Det nära samarbetet genom kontinuerliga arbetsmöten 

skapar en positiv sammanhållning i projektet. Under arbetsmöten krävs att deltagarna har mandat 

att ta beslut inom sitt område av projektet. Det medför att problem som kommer upp mellan möten 

och under möten direkt kan lösas gemensamt på arbetsmötet. Under arbetsmöten samlas alla 

projekteringsdeltagare samtidigt. När en deltagare har ett problem eller ett förslag finns samlade 

erfarenheter från hela branschen tillgängliga med åsikter. Under startmötet går projektutvecklaren 

igenom ett utkast till projekteringstidplan som grundar sig på när det finns behov av olika handlingar. 

Varje aktör får uppgiften att till kommande möte anpassa tidplanen med tider de tror är 

genomförbara. Under kommande möte samordnas alla discipliners tidplaner med det gemensamma 

utkastet.  

Vad bidrar en mer utvecklad användning av BIM till vid projektering? 

Veidekkes satsning med VDC har hittills framför allt varit inriktad mot arbetsmetoder för effektiv 

projektering, vilket i sin tur utgör grunden för vidare utveckling av tekniken. Den genomgående mest 

ansedda styrkan med implementeringen av VDC som framkom under intervjuerna var metoden att 

arbeta med ICE under projekteringen. Veidekkes anpassning av ICE med arbetsmöten skapar 

förutsättningar för en effektiv projektering. Metoderna innefattar en gemensam planering av 

samtliga aktörer involverade i projekteringen.  

BIM är nyckeltekniken i VDC och ger möjlighet att effektivisera arbetsprocesser inom projekteringen. 

En stor användning av att projektera med BIM är den utökade samordningen med 

kollisionskontroller mellan olika aktörernas modeller. Kollisionskontroller gör att många av de 

problem som traditionellt kommer upp under produktionen kan lösas redan på ritbordet under 

projekteringen. Att lösa den typen av problemen under projekteringen istället för produktionen 

innebär stora kostnadsförminskningar. Tillverkningsindustrin som så många gånger jämförs med 

byggbranschen bygger konceptmodeller i liten skala när nya produkter utvecklas. Inom 

byggbranschen är alla nya projekt unika och modellerna byggs direkt i skala 1:1. Projektering med 

BIM gör att man bygger huset visuellt under projekteringen och testar de lösningar man har tagit 

fram. Förutom kollisionskontrollen är det framförallt den automatiska mängdavtagningen som 

upplevs vara en stor fördel med VDC. Aktiv kostnadskalkylering är en effektiv metod för 

kostnadsestimeringar under projekteringen. 

Bland det viktigaste med BIM är att information tillförs modellen för att den inte enbart ska vara 

grafiskt visuell, däremot ska den visuella användningen av modellen inte underskattats. De som inte 

har så stor erfarenhet av att läsa ritningar kan ha svårt att föreställa sig hur färdigt resultat kommer 

att se ut. När modellen projiceras får man direkt en känsla för hur det kommer att bli. Modellen ger 

en AHA – känsla som underlättar tolkningen av ritningar. Den förståelse modellen ger underlättar för 

alla parter att ta rätt beslut under projekteringen.  

Att Veidekke utvecklar sina egna bostadsprojekt från tidiga skeden till överlämnande medför att 

byggnadsinformationsmodellen utvecklas i takt med projektet. Den höga involveringen av samtliga 

deltagare samt den nya rollen med modellsamordnare, vars huvuduppgift är att skapa en användbar 
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modell under hela processen, skapar möjligheten att förädla en väl fungerande modell att lämna 

över till produktionen.  

Hur kan användningen av BIM utvecklas under projekteringsprocessen? 

Hypotesen för examensarbetet att det finns ett behov av en struktur med benämningar för modeller 

stämmer överens med verkligheten. Vid skapandet av kalkylen för Kista Gård med 

mängdavtagningen från modellen uppstod problem. Benämningarna av objekt i modellen och 

modellens struktur var svår att tyda. Byggdelar var benämnda med en bokstav, eventuellt följt av ett 

nummer. I de fall benämningen endast består av en bokstav kunde man i bästa fall utläsa typ av 

byggdel. Problemet med benämningar upplevdes framförallt av personen som gjorde 

mängdavtagningen, men även av konsulten som under projekteringen inte visste hur byggdelarna 

skulle benämnas. 

Avsaknaden av standardisering vid benämning av byggdelar kan förutom tidsförödande arbete leda 

till att mängder räknas dubbelt. Eftersom arkitekten och konstruktören måste skapa varsin modell 

uppstår det gemensamma byggdelar som modelleras av båda. Då ingen av modellerna är kompletta 

måste mängdavtagning ske från båda. Mängdavtagningen av de gemensamma delarna varierar 

beroende på del. Bristen på standardisering medför att de gemensamma byggdelarna har olika 

benämningar i de båda modellerna. Att de är svårt att tyda vilken byggdel benämningarna syftar på 

samt skilda benämningar mellan modellerna ökar risken att mängder räknas dubbelt i kalkylen. 

Förutom behovet av struktur i modellerna upplevdes det att deltagarna har svårigheter att komma in 

i de nya arbetsmetoderna med ICE. Vid analys av insamlad data, framkom behovet av en manual som 

sammanfattar alla förutsättningar för att genomföra en effektiv projektering. Manualen skulle 

underlätta förståelsen för projektering med ICE och se till att alla konsulter snabbare kommer in i 

metoderna. En VDC-Manual, där benämningarna utgör en del, har tagits fram inom ramarna för 

examensarbetet. En sammanfattning av manualen, som är redovisad som bilaga i examensarbetet 

redovisas senare i kapitlet.  
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6.2 Sammanfattning VDC Manual 
Manualen, som har tagits fram genom litteraturstudie, intervjuer och medverkan under projektering 

med VDC, innehåller en sammanfattning av metoder och teknik med VDC och ICE under projektering. 

Den största delen av manualen är en sammanfattning av befintliga metoder som identifierats under 

medverkan av projektering och intervjuer. I manualen ingår även en struktur för benämning av 

byggdelar som utarbetats under examensarbetet. 

Manualen beskriver inledningsvis organisationen kring projekteringen samt vilka kompetenser som 

behövs under arbetsmöten för en effektiv projektering. Stommen i projekteringen är de deltagare 

som sitter med under samtliga möten och direkt bidrar till att skapa BIM. Förutom de som medverkar 

vid varje arbetsmöte och är delaktiga under hela skeden finns behov av specialkompetens inom vissa 

områden. Fullständig organisationen under ICE med samtliga vanligt förekommande kompetenser 

redovisas i manualen. 

Huvudsyftet med manualen är att underlätta för konsulter att komma in i de nya arbetsmetoderna 

med VDC. Manualen beskriver grundläggande förutsättningar för projektering med VDC samt 

arbetsgång under möten. Den innehåller också samtliga användningsområden, med tillhörande krav, 

för modellen under hela processen. Dessutom redovisas de metoder som under projekteringen 

används för att säkerhetsställa kraven på modellen. För utformning av ritningar i 2D hänvisar 

manualen till Bygghandlingar 90 med kompletteringar enligt Veidekkes egen standard. 

Metoderna skapar förutsättningar för att genomföra en effektivare projektering på kortare tid 

jämfört med tidigare metoder. Modellering med BIM kräver initialt mer arbete men minskar den 

totala tiden gentemot att skapa handlingar på traditionellt vis. När modellen väl är skapad, kan 

samtliga handlingar tas fram genom olika snitt. Heldagarna med arbetsmöten varje vecka och 

behovet av att utveckla modellen mellan mötena innebär effektivt, men intensivt arbete. Dessutom 

blir systemhandlingsskedet med anpassade BIM verktyg ofta mer detaljerat än med traditionella 

programvaror. Tidigare CAD verktyg, där linjer användes för utformning, gav en större frihet att själv 

bestämma detaljnivå, men var samtidigt inte lika effektiva som dagens verktyg, där modellering sker 

med byggdelar. I manualen påpekas behovet av att låta arkitekten skapa ett underlag, en 

nollhandling, över hela projektet innan övriga aktörer involveras fullt ut i projektet, samt av att 

konsulter har tillräckligt med resurser tillgängliga för projektering med VDC.  

Med utgångspunkt från 3D Working Method och det informationsbehov som framkom under 

intervjuer med Veidekkes medarbetare, ger manualen vägledning avseende lämplig detaljeringsgrad 

för modellen.  Vidare utveckling av detaljeringsgrad för modellen under olika skeden av 

projekteringen är emellertid en fråga för hela branschen i Sverige att lösa. Tidigare definierade 

skeden blir delvis inaktuella och måste uppdateras till modellering med BIM.  

De olika programvaror som är anpassade för BIM samarbetar inte tillräckligt med varandra för 

användning av en gemensam projektmodell, utan varje konsult måste skapa en egen aspektmodell. 

De hjälpmedel som finns för att underlätta användning och samordning av aspektmodeller är 

emellertid känsliga för uppdateringar av versioner. Manualen innehåller samtliga aspekters 

programvaror med aktuella versioner. För att uppdatera version under pågående projekt, måste en 

undersökning göras om den nya versionen är kompatibel med övriga programvaror. Om så inte är 

fallet, måste den ursprungliga versionen behållas under hela projekttiden.  



42 
 

Det skapas en stor mängd information under projektering med VDC. Informationen tar upp stort 

lagringsutrymme och måste finnas tillgänglig för samtliga deltagare. Veidekke tillhandahåller en 

specifik projektserver för hela projektets information. Adress och inloggningsuppgifter till serven 

finns i manualen. Där finns också information om hur och när uppladdning av modeller och 

handlingar med tillhörande filformat ska ske. 

6.2.1 Benämningar 

Målet med användningen av datorstödd projektering är att underlätta framställningen av handlingar. 

Programvaror som används för traditionell framställning av ritningar har funktioner för indelning av 

linjer, vilket underlättar framställningen. En liknande funktion med klassificering anpassad för objekt 

som underlättar den automatiska mängdavtagningen finns inte framtagen. Av den anledningen har 

en struktur för benämningar av utrymmen och byggdelar tagits fram och bifogats VDC-Manualen. 

Det finns byggdelar som är gemensamma och förekommer i både arkitektens (A) och konstruktörens 

modell (K), medan andra är unika för respektive disciplin. För att framställa en fullständig kalkyl 

måste mängdavtagning ske från båda aspektmodellerna utan att någon mängd räknas dubbelt eller 

glöms bort. För att jämföra och särskilja gemensamma mängder när båda modellerna är aktiva måste 

benämningarna vara gemensamma för A och K. Samtidigt måste det vara möjligt att utläsa från 

vilken aspektmodell mängden kommer från.  

Genom intervjuer och samtal med folk inom branschen visade sig BSAB vara den klassifikation som 

alla kände till, oavsett vilken del av processen de tillhörde. Med hjälp av litteraturstudien drogs 

slutsatsen att BSAB, förutom att vara den mest välkända klassifikationen, också är den mest 

användbara för benämningar av utrymmen och byggdelar. Efter beslutet om standard undersöktes 

vilken detaljeringsgrad som var lämplig att tillämpa. BSAB är uppbyggd av ett hierarkisystem i form av 

en pyramid med infrastrukturella enheter i toppen ner till artiklar i botten. De nivåer av BSAB som 

beskriver ett byggnadsverk är utrymmen, byggdelar, byggdelstyper, produktionsresultat, resurser 

och artiklar. Med den detaljeringsgrad som ritverktyg anpassade för BIM håller är det lämpligt att 

beskriva modellens delar med utrymmen, byggdelar, byggdelstyper och produktionsresultat. 

Samordningsprogram framtagna för mängdavtagning klarar dock inte av att läsa de mer detaljerade 

ritverktygens information om produktionsresultat, vilket innebär att benämningen av 

produktionsresultat är onödig i modellen. Däremot om benämningarna skulle sluta vid nivån för 

byggdelar skulle det medföra problem vid sortering av mängder till kalkylen. Om benämningen av 

objekt skulle sluta vid byggdelar skulle det inte gå att skilja på vilket material objektet består av samt 

dess utförande. Den informationen har betydelse i kalkylen eftersom olika konstruktioner och 

utföranden skiljer sig i pris och enhetstid. Därför benämns objekt ner till byggdelstyper samt den 

särskiljande dimensionen. De olika hierarkierna av BSAB skapar möjlighet att anpassa 

detaljeringsnivån av informationen i modellen under olika skeden av projekteringen.  

För att ta fram mängder från objekt som inte modelleras, te x sockellister och ytskikt, används zoner. 

En zon begränsas av omslutande väggar och skapas för varje rumstyp. Information om zoners 

dimensioner så som omkrets och area kan läsas ut i mängdavtagningsprogram. Zonerna benämns 

med BSAB-strukturen för utrymmen.  
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6.3 Förslag till fortsatt utveckling 

”Det är inte bristen på teknik som är problemet med BIM, utan kompetensen att använda den”  

-Jan-Olof Edgar (2010) 

Det finns mer teknik än vad branschen kan till sig och därför är behovet att utveckla branschen 

störst, men det ena behöver inte utesluta det andra och jag tror på en ständig utveckling för 

överlevnad. Dessutom finns det en hel del utveckling av program som skulle underlätta skapandet 

och användningen av BIM. Utveckling av programvaror, såsom de som beskrivits i diskussionen, 

behövs för att BIM ska få ett brett genomslag och bli en standard inom byggbranschen. 

Samordningsprogram utvecklade för användning av samtlig information i modellen skapar en 

nödvändig användarvänlighet men ställer samtidigt höga krav på att vara bra inom alla områden. 

Strukturen för benämningar som tagits fram genom examensarbetet har anpassats för att användas 

till en kalkylmall med samma uppbyggnad. En kalkylmall efter byggdelar, byggdelstyper och 

produktionsresultat enligt BSAB, med recept i form av kostnader och enhetspriser, är nästa steg för 

en effektiv kalkylering. Benämningar för byggdelar måste vara gemensamma med de i kalkylmall för 

att mängderna enkelt ska kunna kopplas till en kalkyl. Framställningen av en kalkylmall innehållande 

recept för enhetstider och kostnader måste tas fram för att benämningarna ska bli effektiva. 

Användningen av VDC under projekteringen har inte så stor betydelse om den inte fortsätter ut i 

produktionen. Produktionen är hjärtat i branschen och det är där användningen av modellen är som 

störst. Det finns därför ett stort behov av att kartlägga användningsområden för modellen under 

produktion. 

6.4 Slutord 
Kartläggningen av Veidekkes organisation och arbetsmetoder har visat att företaget kommit långt i 

sin implementering av VDC. Den stora skillnaden från traditionella projekt är användningen av 

arbetsmöten med ICE under projekteringen. Fokus för Veidekke har varit inriktat på att utveckla 

organisationen och processerna framför användning av tekniken. Detta utgör den största 

anledningen till att arbetet med VDC har varit så framgångsrikt för Veidekke. Utifrån en bra 

organisation med effektiva processer inriktar sig Veidekke på att öka användningen av teknik. 

Förhoppningen med examensarbete är att manualen ska underlätta förståelsen för ICE och 

effektivisera skapandet av kalkyler. Förhoppningen är också att genom detta arbete väcka idéer för 

det ständiga behovet av utveckling. 
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8.2 Intervjufrågor Bostad 

Namn, kontaktuppgifter, bakgrund. 

Hur ser dina huvudsakliga uppgifter ut? 

Hur går det till vid skapandet av ett bostadsprojekt? 

Till vilken grad är du med under projekteringen? 

Vad är din främsta uppgift under projekteringen? 

Vilket resultat anser du att man ska komma fram till och vilket behov av information finns efter: 

 Programskede 

 Systemhandlingsskede 

 Bygghandlingsskede 

I vilka skeden vill du se en kalkyl och hur detaljerad ska den vara? 

I vilken utsträckning använder du dig av klassifikationssystem, vilket/vilka? 

Hur går det till efter överlämnandet av ett projekt, har ni något förvaltningsansvar? 

Vad har du för erfarenhet av BIM och VDC? 

Vad innebär BIM och VDC för dig? 

Vad ser du för användning av BIM och VDC? 

Vad ser du för användning av 3D-modellen? 

Ser du någon användning av modellen i förvaltningsskedet? 

Till vilken grad anser du Veidekke bör jobba med BIM och VDC? I vilka projekt? 

Ser du några nackdelar med BIM och VDC? 
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8.3 Intervjufrågor Projektutvecklare 

Namn, kontaktuppgifter, bakgrund. 

Vad är dina huvudsakliga uppgifter? 

Hur delaktig och på vilka sätt är du det efter projekteringen? 

I vilken utsträckning jobbar du med mängdavtagning, kalkyl, inköp samt tid- och resursplanering? 

Vilka metoder använder du till detta, med/utan BIM? 

Har du använt dig av MAP, BidCon el liknande program? Vad är positivt/negativt med det? 

Hur anser du att en kalkyl bör vara strukturerad? 

Hur anser du informationsöverföringen av byggdelar bör ske mellan projektering, kalkyl, produktion? 

Var hämtar du värden för enhetstider och kostnader vid kalkylering och vid skapandet av tidplan? 

Vad använder du för program när du skapar tidplaner? 

Vad har du för kunskaper/använder du dig av något klassifikationssystem, vilket? 

Ser du något behov för större användning av klassifikationssystem, isof var?   

Hur jobbar du med avstämningar och prognoser? Vilka program och metoder använder du? 

Vilket resultat anser du att man ska komma fram till under: 

 Programskede 

 Systemhandlingsskede 

 Bygghandlingsskede 

Vad har du för erfarenhet av BIM och VDC? 

Vad innebär BIM och VDC för dig, vad kommer du ha för användning av det? 

Ser du några nackdelar med BIM och VDC? 
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8.4 Intervjufrågor Produktion 

Namn, kontaktuppgifter, bakgrund. 

Vad är dina huvudsakliga uppgifter? 

Hur delaktig är du i projekteringen, i vilket skede brukar du ansluta till ett projekt? 

Skulle du vilja vara mer involverad under projekteringen, varför? 

Vilka underlag för kalkyl och tidplan får du? Hur förädlar du dessa? 

I vilken utsträckning jobbar du med mängdavtagning, kalkyl, inköp samt tid- och resursplanering? 

Vilka metoder använder du till detta, med/utan BIM? 

Finns det restriktioner för hur ni ska göra? 

Har du använt dig av MAP, BidCon el liknande program? Vad är positivt/negativt med dessa? 

Var hämtar du värden för enhetstider och kostnader vid kalkylering och till tidplanen? 

Vad använder du för program för att skapa tidplaner, hur går du tillväga? 

Hur anser du att en kalkyl bör vara strukturerad? 

Hur anser du informationsöverföringen av byggdelar bör ske mellan projektering, kalkyl, produktion? 

Vad har du för kunskaper/använder du dig av något klassifikationssystem, vilket? 

Hur jobbar du med avstämningar och prognoser? Vilka program och metoder används? 

Vad har du för erfarenhet av BIM och VDC? 

Vad innebär BIM och VDC för dig, vad kommer du ha för användning av det? 

Vad tycker du om att använda Vico till mängdavtagning, kalkyl och tidsplanering?  

Vad ser du för nackdelar med BIM och VDC? 
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8.5 VDC-MANUAL 
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3 Inledning 
Veidekke projekterar samtliga av sina egenutvecklade bostadsprojekt med VDC. Projekteringen 

består av arbetsmöten enligt ICE, vilket innebär ett rum fullt med arbetande arkitekter, projektörer 

och projektägare, med flera samtida samtal och diskussioner. Projektörerna utför i princip samma 

saker som under en vanlig projektering men skillnaden är att alla gör det samtidigt och i samverkan. 

Med ICE är varje individ i gruppen lika viktig och det krävs ett stort kunnande från alla inblandade. 

När mötet är slut går alla därifrån med ett resultat istället för en ”att göra lista”. En förutsättning 

med ICE är att deltagare från varje disciplin är väl insatta i projektet, kan arbeta i modellen samt har 

mandat till att ta beslut. Möten hålls ungefär en gång i veckan och består av 8 timmars koncentrerat 

arbete. Arbete behöver även utföras mellan dessa träffar.  Det är viktigt att alla producerar sin del av 

processen, annars uppstår det en väntan för nästa led. 

 

VDC är en effektiv metod med kortare projekteringstid än traditionellt, men kräver att alla lägger ner 

mer resurser initialt. Den korta totala projekteringstiden, tiden tills en fullstädning modell är 

upprättad, innebär intensivt arbete och förutsätter heltidssysselsättning på aktuellt projekt. En väl 

utförd modell under ett tidigt skede underlättar emellertid kommande arbete.  

I början av projektet är det lämpligt att låta arkitekten skapa ett utkast av hela modellen, innan 

övriga deltagare engageras fullt ut. Vid korta arbetsmöten redovisar arkitekten sina tankar och alla 

deltagare har därefter möjlighet, att utifrån sina erfarenheter, ge synpunkter på genomfört och 

kommande arbete. När arkitekten skapat ett underlag, påbörjas ovan nämnda arbetsmöten med 

heldagar varje vecka. 

3.1 Syfte 
Manualen beskriver hur Veidekke bedriver sina projekt med VDC och syftar till att underlätta för 

projektets samtliga deltagare att komma in i de nya arbetsmetoderna. Den är dessutom tänkt att 

fungera som en bilaga för ABK 96 tillägget Avtal för digitala leveranser 2010. 
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4 Grundläggande förutsättningar 
Följande stycke redovisar praktiska förutsättningar med projektering enligt ICE.  

4.1 Programvaror med aktuella versioner 
För kunna utföra samordning och mängdavtagning av modellerna krävs det att alla programvaror på 

något sätt kan kommunicera med varandra. Nedan redovisas samtliga projektets programvaror med 

versioner som klarar av att samarbetet. Byte av version får inte ske utan medgivande från VDC 

ingenjör.  

ArchiCad 13  Arkitekt 

Revit 2010  Arkitekt och Konstruktör 

Tekla  Stålkonstruktion 

MagiCad  Installatör 

Navisworks 2011 Kollisionskontroller och Simuleringar 

Vico Office  Mängdavtagning och Kalkyl 

Virtual Building Explorer Visualiseringsprogram 

4.2 Projektserver 
All den information som skapas under projekteringen lagras på en projektspecifik ftp-server som är 

tillgänglig för alla deltagare från en vanlig internetuppkoppling. För att utföra och förbereda 

samordning ska samtliga modeller finnas uppladdade på serven senast två dagar innan kommande 

möte, uppladdningen av modell meddelas via mejl till VDC ingenjör. 

Adress (iRoom): [IP-adress] 

Adress (extern): [IP-adress] 

Användarnamn:  [projektnamn] 

Lösenord:   [lösenord] 

4.2.1 Filformat  

Varierande programvaror med specifika filformat leder till att olika informationsområden i modeller 

har behov av olika filformat. Nedan redovisas en standard för vilka filformat modeller från olika 

programvaror ska sparas i på servern, inför varje möte. Om samtliga deltagare upplever att något av 

dessa filformat inte behövs, finns möjlighet att plocka bort det. 

Revit  rvt 

ArchiCad  pla 

Tekla  3D-dwg 

MagiCad  3D-dwg  

Samtliga  2D- och 3D-dwg 

Samtliga  IFC 

Samtliga  pdf (redovisning system-, gransknings- och bygghandling) 

 

Vid publicering av modellen från Revit och ArchiCad till Vico och Navisworks är det endast synliga 

element i aktuell 3D vy som exporteras korrekt. Av den anledningen ska det finnas en 3D vy där 

samtliga lager/element som påverkar mängdavtagning och kollisionskontroller är tända. 
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Installatörers aspektmodeller från MagiCad, inklusive eventuell isolering tänd, sparas i 3D för att bli 

användbara i Navisworks.  

4.3 Systemkrav Datorer 
Under arbetsmöten med ICE sker arbete i och redovisning av modellen, vilket kräver att deltagarna 

har med sig datorer till mötet. Användning av modeller är krävande och för att minska väntetider 

måste samtliga deltagares dator, som innehåller modellen, minst uppfylla följande krav:  

Processor  2.2 Ghz Dual Core 

Ramminne  4 GB 

Grafikkort  512 MB, dedikerat 

Nätverkskort  Giga Ethernet 

4.4 Startmöte Teknik 
Syftet med startmöte teknik är att säkerhetskälla att tekniken fungerar innan första arbetsmötet 

hålls. Alla tar med sin den datorn med installerad programvara som ska användas under 

projekteringen. Dessutom kollar alla att det är godkänt att installera program på datorn, om inte bör 

IT-ansvarig delta på mötet för att gemensamt finna en annan lösning. Följande dagordning tillämpas 

under mötet. 

 Gemensam genomgång av Cad-manual 

 Redogöra för vilka program som används 

 Diskutera vilka filformat som ska utbytas mellan konsulter etc 

 Testa anslutning mot FTP-server, där modeller och handlingar sparas 

 Installation av FileZilla och Navisworks Freedom 

 Testa VPN-uppkopplingar mot ”hemmaserver” (hastighet/brandväggar) 

4.5 Användningsområden 
Det slutgiltiga resultatet av projekteringen är som tidigare handlingar i 2D och modellen är ett 

hjälpmedel med följande användningsområden: 

4.5.1 Samordning 

Samordning av modeller under projekteringen syftar till att, genom kollisionskontroller i Navisworks, 

upptäcka kollisioner och skillnader mellan aspektmodellerna.   

4.5.2 Mängdavtagning 

Användningen av aspektmodellerna i Vico möjliggör en mer eller mindre automatisk 

mängdavtagning. Mängderna kopplas till kalkylen där de tillförs recept med tid och kostnad. Detta 

förutsätter att alla mängder är korrekt modellerade och att eventuell överinformation är borttagen.  

4.5.3 Visualisering (3D) 

Den huvudsakliga användningen av BIM är inriktad på informationen i modellen men den visuella 

delen ska därmed inte förringas. Projicering av en modell under ett projekteringsmöte skapar en 

förståelse för byggnaden i 3D, vilket i sin tur underlättar beslut. 

4.5.4 APD-plan i 3D 

Till varje projekt upprättas en APD-plan i 3D över kommande arbetsplats. 
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4.5.5 Tidplanering 

Som planeringsverktyg exporteras mängderna till det platsbaserade Vico Control, där de tillsätts 

enhetstider och resurser.    

4.5.6 4D-simuleringar 

Modellen integreras med tidplanen för framtagning av 4D simuleringar över produktionen.  

4.5.7 Uppföljning/avstämning 

Produktionstidplanen följs upp och stäms av i Vico Control. 

4.5.8 Underlag för illustrationer och bilder till försäljningen 

Modellerna utgör underlag vid försäljning.  

4.5.9 Kommande användningsområden för modellen 

Landskapsmodell 

Energiberäkningar 

Solstudier 

4.6 Krav på modellen 
Modellerna ska optimeras efter användning och måste således uppfylla de krav som ställs för 

samtliga användningsområden. Ett grundläggande krav är att alla kan lita på modellerna och det 

kravet uppfylls genom att modellerna är bra modellerade utan överinformation, kollisioner och 

avvikelser samt innehåller korrekta mängder. Modellerna måste vara skapade som huset kommer att 

byggas, med byggdelar uppdelade och definierade på rätt plats. De byggdelar som modellerats måste 

stämma överrens med information om de egenskaper som har beslutats och alla byggdelar 

modelleras med en enhetlig referenssida. Vidare ska modellen vara uppbyggd med zoner och 

byggdelar benämnda efter kommande redovisning av BSAB struktur. Dessutom måste samtliga 

aspektmodeller ligga i samma koordinatsystem med en gemensam nollpunkt. Arbetet med att 

utforma korrekta modeller sker i samverkan under hela projekteringen. Det finns inget krav på att 

aspektmodellerna ska vara kompletta inför varje arbetsmöte, utan en korrekt modell är det 

gemensamma målet i slutet av varje skede. För att slutligen uppnå ett bra resultat är det viktigt att 

redan från första mötet påbörja arbetet med att utveckla modellerna och kontinuerligt fortsätta med 

detta under hela projekteringen. Syftet med användningen av programvarorna Navisworks och Vico 

är att underlätta för samtliga deltagare att leverera en korrekt modell i slutet av varje 

projekteringsskede.  

4.6.1 Benämningar 

Strukturen för benämningar av byggdelar och zoner är gemensam för Veidekkes samtliga 

bostadsprojekt. För att underlätta användningen av benämningar utgår de från den branschspecifika 

klassifikationen BSAB. Strukturen är anpassad för att samla och särskilja gemensamma byggdelar från 

arkitektens och konstruktörens modeller. Ett begränsat antal parametrar av information vid 

publicering leder till att benämningarna måste anges i Type för Revit och ID för ArchiCad. Nedan 

redovisas hur benämningarna ska struktureras i respektive program. Det är viktigt att strukturen med 

/ och - samt utan mellanrum följs för att uppnå önskat resultat. Dessutom är kommunikation 

angående benämningar mellan A och K viktigt så att gemensamma byggdelarna benämns likadant. 

Byggdel, byggdelstyp och utrymme betyder benämning för dessa enligt BSAB. Dim är den dimension 

som skiljer aktuell byggdel från övriga byggdelstyper (ofta tjockleken). Litteran som är redovisade i en 
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bilaga används för innerväggar, fönster och dörrar. I slutet av varje benämning redovisas vilken 

projektörs modell mängden kommer från (anges endast i Revit). 

4.6.1.1 Revit 

Type (byggdelar) Byggdel/byggdelstyp-dim alt littera-projektör 

Type (zoner)  Utrymme 

4.6.1.2 ArchiCad 

ID (byggdelar)  Byggdel/byggdelstyp-dim alt littera 

ID (zoner)  Utrymme 

Vanligt förekommande BSAB koder finns redovisade i en bilaga till manualen. Syftet med detta är att 

underlätta användningen av benämningar och ska inte ses som en begränsning av vilka koder som får 

användas. Fasta vägglitteran och struktur för hur dörrar och fönster ska littereras är också redovisade 

i bilagan. 

4.6.2 Struktur av modellen 

Modellen ska modelleras som huset kommer att byggas. Det innebär att alla mängder i modellen ska 

vara korrekta med alla byggdelar definierade på det våningsplan de tillhör, fasadväggen får te x inte 

vara ett enhetligt objekt för samtliga våningsplan. Vidare måste alla byggdelar som ingår i projektet 

finnas med i modellen. Text som beskriver byggdelar på 2D handlingar men som inte är modellerade 

får inte förekomma. Våningsplan, lägenheter och rum ska i sin tur benämnas efter Veidekkes 

dokument Rums- och våningsnumrering, vilket stämmer överrens med lantmäteriets uppsatta krav. 

4.6.3 Koordinatsystem 

För att underlätta samordningen av samtliga aspektmodeller och minska användandet av antal siffror 

används ett projektspecifikt koordinatsystem under projekteringen. Arkitekten definierar i starten av 

varje projekt en gemensam nollpunkt inklusive riktning för projektets koordinatsystem. Förutom 

nollpunkten definieras ytterligare två punkter i projektet enligt SWEREF 99. Som plushöjder under 

projekteringen används de faktiska värdena enligt RH2000. För att underlätta kommande utsättning 

bifogas vid stämpling till bygghandling de tre punkterna enligt projektets koordinater och enligt 

SWEREF 99. 

4.6.4 Detaljeringsgrad av modellen 

Information om byggdelars uppbyggnad kan definieras av Revit och ArchiCad, men är inte något som 

följer med vid publiceringen till Vico Office för mängdavtagning. Det innebär att arbetet med att 

definiera produktionsresultat i CAD programmen inte är värdeskapande för mängdavtagning och 

kalkyl. Vidare används de, enligt Veidekkes standard, väl strukturerade och benämnda zonerna från 

arkitektens modell för att mängda ytskikt, socklar, foder, trösklar mm och dessa behöver därför inte 

modelleras. Inredningar med uppställningsritningar för kök och badrum modelleras. I de projekt där 

arkitekten använder sig av ArchiCad anpassas modellen visuellt i slutet av systemhandlingen inför 

försäljning till Virtual Building Explorer. Då är det viktigt att byggdelar inte färgas förrän tidigast i 

slutet av systemhandlingen för att inte störa samordningen av modellen.  
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4.7 Redovisning av handlingar i 2D 
3D modellen får inte vara ett separat resultat som tas fram parallellt med ritningar. Ritningar 

framställs genom att beskära modellen med snitt som kompletteras med detaljer, måttsättning, mm. 

För utformningen av handlingar i 2D hänvisas till Bygghandlingar 90 och Veidekkes struktur för 

vånings-, ritnings- och rumsbenämningar, som grundar sig på lantmäteriets uppsatta krav. 
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5 Arbetsmöte med ICE 
Syftet med följande presentation av arbetsmöten med ICE är att underlätta för samtliga deltagare att 

lättare komma in i de nya arbetsmetoder detta innebär. 

5.1 Organisation 

o Beställare 

o Projektutvecklare 

o VDC-ingenjör 

o Arkitekt 

o Konstruktör 

o El 

o VVS 

o Landskap 

o Brand 

o Akustik 

o Produktion 

 

5.2 Arbetsmetoder 
Nedan följer en översiktlig beskrivning över hur arbetsmöten generellt utförs enligt ICE. 

5.2.1 Samma arbetsförutsättningar som på kontoret 

Arbetsmöten enligt ICE ska inte liknas vid traditionella möten. En stor del av tiden ägnas åt enskilt 

arbete och samarbete i varierande storlek på grupper, hela tiden med nära tillgång till en samlad 

kompetens i projektet. Med tillgången till internet från öppen lina ska varje deltagare kunna arbeta 

under samma förutsättningar som hemma på kontoret. Det innebär en dator med full tillgänglighet 

att arbeta med modellen samt all nödvändig information för att utföra dagens arbete och kunna 

svara på övriga deltagares frågor.  

5.2.2 Projekttidplan 

En gemensam projekttidplan upprättas där alla deltagare är med och bestämmer tider som de själva 

tror på för milstolpar under projektet. Tidplanen stäms kontinuerligt av under projekteringen. 

5.2.3 Redovisa vad man gjort sen senaste mötet  

Alla deltagare får möjlighet att redovisa det arbete som utförts sedan tidigare möte. Som underlag 

för redovisning projiceras modellen, eller övrigt framställt material, på storbild för att ge alla i 

rummet samma möjlighet att se. 

5.2.4 Planering inför mötet av alla inblandade 

Till varje möte ska alla deltagare ha förberett uppgifter att utföra under dagen för effektivt 

utnyttjande av dagen. I samband med redovisningen av utfört arbete sker en genomgång av vilka 

uppgifter varje deltagare planerat att utföra under arbetsmötet. 
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5.2.5 Protokoll 

Ett protokoll med redovisning för beslut skrivs med fördel parallellt under möten och skickas ut 

tillsammans med den rullande tidplanen. Kommande möte inleds med godkännande av föregående 

protokoll. 

5.2.6 Fråga/svar matris med rullande tidplan 

Ett verktyg för ICE är fråga/svar matrisen med rullande tidplan. Matrisen består av en whiteboard 

med matrismönster som innehåller kolumner med datum för kommande två veckor samt rader med 

två rutor för varje deltagare, en med beslut och en med egna aktiviteter. Möten avslutas med att alla 

deltagare klistra upp Post-it lappar med sin färg på matrisen. Lappar med uppgifter som man själv 

tänkt utföra till kommande två möten klistras i rutan för egna aktiviteter. Vid behov av information 

från övriga deltagare, klistras en lapp upp i den deltagarens ruta med datum för när den aktuella 

informationen ska vara levererad. Beslut redovisas tillsammans med samtliga deltagares aktiviteter i 

en löpande tidplan. Varje möte börjar med en uppföljning av huruvida aktiviteterna från matrisen har 

blivit utförda. 

5.2.7 Breakout session 

Vid behov av samarbete mellan delar av gruppen finns möjlighet att göra en breakout session i en del 

av rummet eller i ett separat närliggande rum. 

5.2.8 Samordning av modeller 

Inför varje möte förbereds kollisionskontroller mellan aspektmodellerna för att eliminera kollisioner 

och avvikelser. De kollisioner och avvikelser som upptäcks, redovisas översiktligt för varje plan med 

punkter och tillhörande kommentarer i viewpoints, utifrån vilka det går att zooma in för mer 

detaljerad redovisning. Under arbetsmötet redovisas punkterna samtidigt som ett protokoll förs över 

vilken aspekt som ska ändra i sin modell.  Samtliga ändringar ska vara genomförda till nästkommande 

möte. Med gratisversionen Navisworks Freedom kan deltagarna titta på de sparade viewpointsen 

med tillhörande kommentarer hemma på kontoret. 

5.2.9 Granskning av enskilda modeller 

Mängdavtagning till kalkylen sker i Vico Office och eftersom ingen traditionell mängdavtagning från 

ritningar utförs är det viktigt att modellen innehåller korrekta mängder. Publiceringen av modellerna 

kan innebära att Vico av olika anledningar har svårt att läsa vissa byggdelars mängder. Förmodad 

anledningen till problemet undersöks och redovisas under varje arbetsmöte. Förutom undersökning 

av mängdavtagning sker genomgång av om modellernas struktur och benämningar följer manualens 

redovisade standard. Förslag till lösningar på problemen med mängdavtagning och eventuella 

ändringar av struktur och benämningar ska vara genomföra till nästkommande möte.  
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6 Bilagor 

6.1 BSAB-tabeller 

6.1.1 Byggdelar enligt BSAB 96 

0 – Sammansatta byggdelar och installationssystem 

 01 – Sammansatta byggdelar 

  01S – Sammansatta byggdelar i hus 

01SB – Innerväggar 

01SC – Ytterväggar 

01SF – Bjälklag 

01SG – Yttertak och ytterbjälklag 

01SH – Trappor 

01SJ – Balkonger 

01SK – Loftgångar 

01SL – Lastkajer 

1 – Undergrund, underbyggnad, skyddande lager i mark, grundkonstruktioner och 

stödkonstruktioner 

13 – Lager i mark för skydd av byggnadsverk 

15 – Grundkonstruktioner 

15S – Grundkonstruktioner för hus 

   15SC – Grundplintar 

   15SE – Pålplintar och pålplattor 

15SF – Pelarholkar 

   15SG – Grundplattor 

   15SH – Grundsulor 

   15SJ – Grundbalkar 

   15SK – Grundmurar 

   15SL – Påldäck 

   15ST – Fundament i grundkonstruktion 

   15SU – Kompletteringar i grundkonstruktion 

   15SZ – Övriga grundkonstruktioner för hus 

2 – Bärverk 

 27 – Bärverk i husstomme 

  27A – Sammansatta bärverk i husstomme 

  27B – Stominnerväggar 

  27C – Stomytterväggar 

  27D – Pelarstommar 

  27E – Balkstommar 

  27F – Stombjälklag 

  27G – Yttertaks- och ytterbjälklagsstommar 

  27H – Kompletterande bärverk i husstomme 

   27HF – Schaktstommar i husstomme 

  27Z – Övriga bärverk i husstomme 
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3 – Överbyggnader och anläggningskompletteringar 

4 – Rumsbildande byggdelar, huskompletteringar, ytskikt och rumskompletteringar 

 41 – Klimatavskiljande delar och kompletteringar i yttertak och ytterbjälklag 

  41E – Öppningskompletteringar i yttertak 

  41F – Kompletteringar till yttertak och ytterbjälklag 

 42 – Klimatskiljande delar och kompletteringar i yttervägg 

  42D – Öppningskompletteringar i yttervägg  

 43 – Inre rumsbildande byggdelar 

  43C – Innerväggar och öppningskompletteringar 

   43CC – Öppningskompletteringar i innervägg 

   43CB – Innerväggar  

 43D – Bjälklagsöverbyggnader och öppningskompletteringar 

43DC – Undergolv 

   43DE – Öppningskompletteringar i bjälklag 

  43E – Innertak 

 45 – Huskompletteringar 

  45B – Utvändiga huskompletteringar 

   45BD – Skärmtak 

   45BF – Fasadstegar 

   45BG – Vindskupor 

   45BY – Diverse huskompletteringar 

  45C – Invändiga huskompletteringar 

 46 – Rumskompletteringar 

  46B – Inredningar 

  46C – Utrustningar 

  46Z – Övriga rumskompletteringar 

49 – Övriga rumsbildande byggdelar, huskompletteringar, ytskikt och 

rumskompletteringar 

5 – Va-, vvs-, kyl-, och processmediesystem 

6 – El- och telesystem  

7 – Transportsystem mm 

  



   

Version 2  2010-09-20 

6.1.2 Byggdelstyper enligt BSAB 96 

Kod Byggdelstyper 

11 Platsgjuten betong 

12 Glidformsgjuten betong 

20 Murverk, puts 

21 Murverk 

22 Puts 

31 Element av betong 

32 Element av autoklaverad lättbetong 

33 Element av lättklinkerbetong 

34 Element av stål 

35 Element av trä eller träbaserat material 

36 Element av skivor och stålregelverk 

37 Element av skivor och träregelverk eller träbaserade regelverk 

40 Skivor och regelverk 

41 Skivor och stålregelverk 

42 Skivor och träregelverk eller träbaserade regelverk 

51 Formvaror av stål 
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6.1.3 Utrymmen enligt BSAB 96 

1 – Utrymmen för utomhusaktiviteter 

2 – Utrymmen för inomhusaktiviteter 

 21 – Utrymmen för Boende 

  211 – Utrymmen för personlig hygien, omklädning eller textilvård 

   211B – Duschutrymmen 

   211C – Badutrymmen 

   211E – Toalettutrymmen 

   211G – Utrymmen för textilvård 

    211GB – Tvättutrymmen 

    211GC – Torkutrymmen 

  212 – Utrymmen för daglig samvaro 

  213 – Utrymmen för sömn eller vila 

  214 – Utrymmen för måltider, matlagning, förvaring av livsmedel e d 

   214B – Utrymmen för måltider 

   214C – Utrymmen för matlagning 

  215 – Utrymmen för hemarbete 

  216 – Utrymmen för förvaring 

  217 – Utrymmen för gemensamma boendeaktiviteter 

  219 – Övriga utrymmen för boende 

22 – Utrymmen för publika aktiviteter 

  222 – Utrymmen för produktion, exponering eller försäljning 

   222B – Utrymmen för kontorsarbete 

   222C – Utrymmen för handel eller försäljning av tjänster 

  224 – Utrymmen för undervisning, lek, idrott, rekreation, religiösa akt 

   224B – Utrymmen för barnomsorg eller undervisning 

   224C – Utrymmen för lek, sport eller motion 

  226 – Laboratorieutrymmen, provningsutrymmen o d 

   226B – Laboratorieutrymmen 

   226C – Materialprovningsutrymmen 

23 – Kommunikationsutrymmen, uppställningsutrymmen, förvaringsutrymmen o d 

  234 – Lager-, förråds-, arkiv- och distributionsutrymmen 

  234C – Förrådsutrymmen 

  234F – Soputrymmen 

24 – Utrymmen för skydd och försvar 

26 – Driftsutrymmen, ledningsutrymmen och kanalisationsutrymmen 

  261 – Driftutrymmen 

   261B – Undercentraler 

   261C – Elcentraler 

   261D – Ventilationsaggregatutrymmen 

   261E – Hissmaskinsutrymmen 
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6.2 Fasta littera 

6.2.1 Innerväggar 

V1 45/45 (450) 2-0 M0 

V2 70/70 (450) 2-0 M0 

V3 70/70 (450) 2-2 M0 

V4 70/70 (450) 2-2 M45 

V5 100mm Lättbetongvägg (våtrum) 

6.2.2 Dörrar 

IDX b Innerdörr 

TDX b Tamburdörr 

SDX b Ståldörr invändigt 

EPX b Entreparti 

YDSX b Ytterdörr stål 

YDTX b Ytterdörr tambur 

GPX b Glasparti invändigt 

6.2.3 Fönster 

FX bxh Fönster 

FDX b Fönsterdörr 

 


