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Förord 
Detta examensarbete är skrivet som en sista del av utbildningen Samhällsbyggnad vid Luleå 

Tekniska Universitet. Rapporten omfattar 7.5 högskolepoäng och är skriven i Sundsvall under 

våren 2013. Jag vill passa på att tacka personalen på WSP i Sundsvall för min tid där under 

min praktik där ni gav mig inspiration och råd att jag skulle skriva denna rapport. 

 

Sundsvall, Maj 2013 

Simon Flodin 
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Sammanfattning 
BIM, Building information modeling, anses idag som det nästa stora arbetssättet som kommer 

revolutionera arbetet inom byggnads- och anläggningsbranschen. Det tros att BIM kommer 

förändra hela branschen med allt från entreprenörer och konsulter till statens beställare. 

Företagen i Sverige tar ett sort ansvar för att utveckla och implementera BIM som 

arbetsmetod då de idag ser vinsterna som kommer komma med BIM. För BIM är inte bara ett 

arbetsredskap eller en teknik utan det är en helt annan arbetsmetod som kommer leda till 

många fördelar.  

 

Denna rapport presenterar översiktligt vad BIM är för den som inte riktigt vet vad det innebär 

och hur nuläget ser ut idag i Sverige inom byggprojektering och även lite i övriga världen. 

Rapporten omfattar även en del organisationer i Sverige som idag driver utveckling av BIM 

och även försöker sprida kunskapen. Syftet är att redovisa vilken nytta det är med BIM 

gentemot 2D-CAD inom byggbranschen, vilka fördelar som vinns på att använda BIM och 

hur långt har branschen kommit i detta skifte. 

 

BIM är ett system uppbyggt av objekt som väggar och golv mm, där dessa objekt tilldelas 

egenskaper och dom egenskaperna lagras i en eller flera databaser beroende på vilket program 

som används. Dessa egenskaper är grunden till att kunna göra en BIM-modell som gör att 

användandet till simuleringar och en fungerande modell för drift och underhåll av en byggnad 

under många framåt. 
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Förklaringar 
 

 

LTU  Luleå Tekniska Universitet 

 

CAD  Computer Aided Design 

 

2D  Tvådimensionell Vy 

  

3D  Tredimensionell vy som alltså är utsträckt i tre  

  dimensioner, x, y och z.  

 

4D  Tredimensionell vy som har utökats med en fjärde dimension, 

  tid. 

 

5D  Tredimensionell vy som har utökats med den femte dimensionen, 

  ekonomi. 

 

BIM  Building Information Modeling, 

Byggnadsinformationsmodellering 

 

Livscykel  En konstruktions förändringar från projekteringsfas till dens 

  rivning. 

 

Auralisering  Akustisk simulering 

 

GSA  General Services Administration, USA:s statliga beställare. 

 

UK  United Kingdom 

 

BH90 Bygghandlingar 90, svenska byggsektors rekommendationer över 

hur saker bör utformas. 

 

VA Vatten och Avlopp 

  

http://sv.wiktionary.org/wiki/tredimensionell
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den avslutande kursen i utbildning Samhällsbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet är 

examensarbetet där eleven ska tillämpa de kunskaper som anskaffats under studietiden. Detta 

skall göras i form av en rapport inom antingen ett forskningsprojekt eller ett utredningsarbete. 

Det jag har valt att göra en rapport inom är något som intresserar mig och något som det 

snackas mycket om inom byggnadsbranschen, BIM. 

BIM eller Building Information Modeling/ Building information Model är ett helt nytt 

arbetssätt som under de senaste åren har varit under utveckling och på väg in på marknaden. 

Detta är ett nytt arbetssätt som hela världen håller på att implementera idag och det är allt från 

konsulter som WSP och Sweco, entreprenörer som Skanska och PEAB till de statliga 

myndigheterna som Trafikverket som ser fördelarna med BIM. 

1.2 Syfte 

Mitt intresse av BIM har gjort att jag valt att spendera min tid för examensarbetet med att göra 

en informativ rapport inom ämnet. Syftet med rapporten är att på ett så enkelt sätt som möjligt 

beskriva vad BIM handlar om och hur nuläget ser ut idag i Sverige inom ämnet. Allt för den 

gemene man som är intresserad av BIM skall kunna läsa och få sig grundläggande kunskaper. 

1.3 Avgränsning 

Jag har valt att begränsa mitt arbete till att beskriva vad BIM är och hur utveckling sker i 

Sverige idag och hur långt de har kommit med implementeringen utav detta arbetssätt. Dock 

så är kursen endast 7.5 högskolepoäng så därav kommer rapport vara ganska grundlig och inte 

speciellt djup på grund av den begränsade tiden som ges.   

1.4 Metod 

Jag har arbetat genom att läsa artiklar och uppsatser inom ämnet och även studerat 

OPENBIMs arbete inom ämnet. Jag har även varit i kontrakt med personal på WSP och läst 

deras rapport ” 10 Truths about BIM” som de skrivit i samarbete med Kairos future. Efter min 

praktik på WSP där det var mycket prat om BIM så uppmärksammade jag ett BIM-seminarie 

de skulle anordna i Stockholm. Tyvärr kunde jag inte deltaga på plats men som tur var lade de 

själva upp alla föreläsningar på sin Youtube-kanal och dessa har varit till stor hjälp i mitt 

skrivande av denna rapport.



 
 

  2 

 

Building Information Modeling, BIM 

 

Simon Flodin 

2 Vad är BIM? 

BIM är ett begrepp som under de senaste 10 åren har växt större och större men vad innebär 

BIM egentligen?  Den som inte är så insatte i ämnet kanske tror är det bara handlar om 3D-

modellering men BIM är mycket mer än bara så. Uttrycket BIM har blivit något som många 

slängar omkring sig i byggbranschen och nästa alla har olika definitioner vad det egentligen 

står för. Men när de flesta pratar om BIM är det som ett nytt system som kommer förändra 

hela byggindustrin, som namnet avslöjar är BIM eller Building Information Model/ Building 

information modeling ett objektorienterat datoriserat system och jobbar med 

informationshantering för olika objekt i en 3D visualisering.  

Som användare går det att välja att jobba både i 2D plan samt 3D i de olika programmen som 

är anpassade för BIM och allt eftersom arbetet med modellen går framåt i till exempel 2D 

kommer hela modellen uppdateras och den enhetlig 3D bilden kommer att följa med. Då BIM 

är ett objekt-orienterat system som detta är varje objekt kopplat mot en databas vilket gör att 

användaren kan ge olika objekt egenskaper. T.ex. går det att ge en vägg, tak, ventilation eller 

VA-ledningar ett specifikt ID, ett material, en färg, en dimension, tid, kostnad och mycket 

mer.  Sådan information möjliggör beräkningar och mängdning. När en byggnad då är full 

med sådan specifik information gör det att BIM kan utformas och en BIM-modell skapas som 

kan användas till både konstruktion och även underhåll under hela byggnadens livstid. Med 

BIM skapas olika relationer mellan olika objekt så tillexempel kan en dörr ha en relation mot 

väggen den sitter i och väggarna mot rummet. 

Men BIM är så mycket mer än bara en programvara med 3D-CAD och smarta modeller, det 

är ett helt sociotekniskt system. Med detta menas att BIM inte enbart är massa tekniska 

lösningar utan det har även en viktig social del som måste betraktas i beräkningarna. För likt 

många andra tekniska nätverk så är BIM precis lika, till exempel telefoni är en briljant 

uppfinning men för att det ska fungera så krävs det vissa sociala normer. Ett visst socialt 

uppförande sker då ett telefonsamtal ska föras, det är inte enbart teknik som ledningar och 

telefonapparater. Det är samma sak med BIM, för att det ska fungera att jobba med projekt 

mellan olika aktörer måste vi samarbeta och dela information men då uppstår problem om 

vem som är ägare över olika information och även vem som bär ansvar för olika information 

som kommer in i modellen, detta kommer jag skriva mer om under 5.problem. 

Mats Lindgren, grundare och VD för Kairos future jämför BIM med då T-forden kom på 

1920-talet i USA under ett seminarium från Clarion Hotel. Han pratar om hur Henry Ford 

utvecklade hela det amerikanska samhället och bilindustrin från att ingen hade bil till att i 

stort sett alla hade det, det hade en enorm effekt på hela samhället. Han jämför revolutionen 

T-Forden hade för bilindustrin med hur han ser BIM revolutionerar byggbranschen. Detta 

grundar han på att bilen inte var en ny uppfinning utan framställande av T-Forden var ett 

sociotekniskt system som introducerades precis som med BIM. Med allt från löpande bandet 

till stora besparingar som gjorde att priset endast var en tredjedel av konkurrenternas. 

Som jag skrev tidigare jobbar BIM med information lagrade till olika objekt, det betyder att 

BIM är kopplat mot en databas som gör att all information du vill ha tillgänglig till 

byggprojekt finns i modellen, inte enbart en 3 dimensionell visualisering, det är den stora 

skillnaden mellan vanlig 3D modellering och BIM. 
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Innan BIM jobbade de flesta i traditionell 2D-CAD med vanliga ritningar hur det skulle 

byggas. Rent historiskt till den utveckling som har skett de senaste årtionden av 

byggbranschen inom projekeringsfasen är det kanske främst steget som skett det från manuellt 

arbete till en datorisering, det har gått från användning sig av ritbord och vanliga pennor till 

att gå över till kontor som är helt datoriserad med hjälp av olika CAD program. Dock blev det 

ingen betydande effekt utav detta utan det är samma ritningar som framställs, det går enkelt 

att se vid jämförelse mellan datorritningar och handritningar i något arkiv, det framställs med 

likadana linjetyper och symboler, det är helt enkelt samma standarder som gäller från BH90. 

Problemet som dock är kvar är att lika mycket av felen som tidigare skedde innan 

användandet av CAD kvarstår. 

2.1 Fördelar med BIM 

Det finns många fördelar med BIM men för att kunna dra nytta av dem måste alla acceptera 

hela konceptet med BIM och inte bara göra några delar av systemet. Fördelarna kan vara de 

mer självklara så som bra visualiserings möjligheter i virtuella miljöer vilket gör att det blir 

enklare att skapa ett bättre samarbeta med större förståelse vid möten, det behövs inte lägga 

ner tid på att förklara hur det är tänkt att se ut jämfört med en 2D ritning och tid sparas om det 

är tänkt att ändå skapa en visualiseringsbild i redovisningssynpunkt. Visualisering gör också 

att det blir ett effektivare arbete med färre fel då beslut kan tas tidigare i processen genom att 

felen upptäcks i ett tidigt skede. Kollisionskontrollen gör också att fler undersökningar och 

tester kan göras vilket underlättar att på ett smidigt sätt se om några krockar kommer inträffa, 

en stor fördel då detta gör att tid och framförallt pengar sparas. 

Fördelarna med BIM är såklart olika för vilken aktör det pratas om, det finns en uppsjö av 

fördelar men eftersom de olika aktörerna har olika behov så gör det att olika fördelar skapas.  

Projektörer har stor tillgång till de visuella fördelarna i försäljningssynpunkt då det gör det 

enkelt och överskådligt att se kommande resultat av ett projekt. Mindre fel i projekteringen 

uppstår också tillsammans med en mer kvalitetssäkrad information. Det skapar en 

konkurrensfördel mot andra företag som inte använder sig av BIM.  Entreprenörer har ännu 

större fördelar att vinna med de simuleringar de kan använda sig av inom BIM, så som 

mängdning för schaktning och fyll, tid samt kostnadsanalys och även massa simuleringar som 

går att göra som t.ex. auralisering eller brandförloppssimulering. Entreprenörer kan även 

använda sig av datamodellen till maskinstyrning.  Även entreprenörer får färre fel i 

produktionen och får tack vare BIM en bättre förståelse och kan med dessa fördelar även de 

vinna konkurrensfördelar. En viktig roll som entreprenören har vid processen av byggande 

med BIM är att göra återrapportering då byggandet är klar för att få en korrekt modell som 

behövs för att kunna sköta underhåll och göra livscykeln komplett. Det som dock har varit ett 

litet problem i detta tidiga skede av BIM är att vissa entreprenörer inte riktigt har varit redo 

för BIM så när de har mottagit en BIM-modell har de i sin tur valt att skriva ut gamla 2D 

ritningar till de som bygger. Det gör att de inte använder sig av BIM i den fulla utsträckning 

som det skulle kunnat användas till, då arbetet visar att de är i en design/ projekteringsfas och 

inte i en byggfasen. Men dock kom ihåg att BIM endast är sin börja och inom cirka 5-10 år 

tros det att användningen av BIM kommer ske i allt större utsträckning. 
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2.2 Vilka tjänar på BIM 

Alla! grejen med BIM är att alla intressenter kommer att tjäna på BIM bara arbetssättet 

accepteras för det är. Dock måste samarbetet bli bättre mellan de olika aktörerna för att de 

skall fungera samt lösa problemen angående ägande frågan. De stora fördelarna som vinns är 

ett system som kan vara mycket mer effektivt och även säkrare för arbetarna. Fördelarna med 

en mer effektiv process är att tid sparas vid både projektering och även byggandet, 

missförstånd undviks också vid samråd vilket annars kan leda till en långdragen process. Ett 

problem av att branschen idag inte är så effektiv som den skulle kunna vara är det stora slöseri 

som uppstår vilket leder till höga kostnader för företagen, detta beror bland annat på 

ofullständig information som enkelt kan uppstå då ett system som BIM inte används. 

2.3 Moduleringar och simuleringar 

En stor fördel med BIM är att genom olika moduleringar och simuleringar kommer företagen 

kunna spara stora belopp och även bygga mycket grönare än de tidigare gjort. De kan 

modulera t.ex. kostnad och tid, vilket görs i 4D och 5D-CAD, detta gör att de får en bra 

visualisering av tidsplanen för det tänkta bygget och även en bra visualisering av 

montageordning för de entreprenörer som skall bygga. Inom kostnadsaspekten kan det göras 

en kostnadssimulering över byggprojektet och då fås en bra överblick. Det kommer även gå 

att kunna modulera mer energieffektivt tack vare värme och ljus simuleringar. Dessa 

moduleringar gör att stora belopp sparas in och även en effektivare byggprocess erhålls.  

 

En av de kanske största problemlösarna tack vare BIM är den kollisionskontroll som kan 

genomföras då flera olika aktörer jobbar på ett projekt och det inte ska bli några problem vid 

installationen av ventilation, VA-ledningar, el mm. Tack vare den 3D visualisering som görs 

inom BIM är det väldigt enkelt för alla i hela processen att förstå hur det är tänkt att bli och 

risken att någon ska missförstå så det blir ett misstag sjunker avsevärt. Analyserna i BIM är 

mycket snabbare att göra en de som går att göra i 2D vilket gör att fler analyser görs och detta 

leder ett mer effektivt och snabbare byggande då inte små fel uppkommer och i slutändan 

leder detta till att den slutgiltiga skapelsen får ett bättre resultat. Alla dessa simuleringar gör 

att de som utvecklar en byggnad kan göra smarta val vid planering för att skapa en byggnad 

som är så miljövänlig som möjlig och detta skapar en bra livscykel för denna byggnad.  

 

Figur 1. Bild på ombyggnation av Princeton Univeristy med hjälp av BIM och kollisionskontroll. 



 
 

  5 

 

Building Information Modeling, BIM 

 

Simon Flodin 

2.4 Livscykeln för en byggnad  

När folk pratar om en byggnads livscykel menar de från att en byggnads födsel vid ett ritbord 

till dens död vid rivning. Den första fasen är den så kallade designfasen/projekteringsfas eller 

visualiseringsfasen, detta har länge varit det första steget i BIM där alla har börjar och göra 

sina 3D smarta modeller och även börjat göra olika simuleringar. Utvecklingen av BIM är nu 

på väg in i fas två som kallas konstruktionsfasen, detta är den fas då entreprenörerna väljer att 

applicera BIM modellerna i sitt byggande istället för de gamla 2D ritningarna, detta kan även 

utveckla användandet inom maskinstyrning, med BIM kan informationen överföras direkt 

från modellen till utsättning och maskinstyrning. Maskinföraren kan även ha en 3D modell i 

maskinen som gör att han bygger rätt och så småningom kanske via GPS få exakta positioner 

över där han skall gräva eller liknande. Den sista fasen i livscykel är Underhållsfas, vilket 

menas när själva byggnaden är klar skall fastighetsförvaltaren ha en BIM-modell som är så 

komplett som möjligt som gör hans jobb mycket enkelt i framtiden för renoveringar och 

övrigt underhåll. Men för att detta ska fungera krävs det ett kompatibelt system som tillåter 

standarder från version till version att fungera då byggnaden skall vara kvar en längre period. 

 

Figur 2. Livscykeln för en byggnad, allt från designfas till slutligen rivning. 
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2.5 Auralisering 

Auralisering är en typ av simulering som kan göras i BIM för att kunna förbättra akustiken i 

både byggnader och även i samhället i stort, både längs vägar och även i stadsmiljöer. 

Det finns stora fördelar med auralisering som idag utvecklas hela tiden, det används 

framförallt för att göra rumsakustiska simuleringar idag med hjälp av en BIM-modell, det går 

även att göra olika visualiseringar av ljudbilder i olika miljöer. Det kan vara allt från 

jämförelse mellan hur olika bullerskärmar påverkar ett område genom att lyssna och jämföra, 

till hur skillnaden är mellan vanlig asfalt och tyst asfalt eller så går det att lyssna hur en ny 

motorväg kommer påverka ett befintligt bostadsområde. Detta gör det enkelt att visa upp en 

ganska säker ljudbild vid samråd för ett projekt, då det går att spela upp ljud för olika 

personer som berörs istället för att prata om svåra akustiska begrepp som kan vara besvärliga 

att förstå. Då sparas en massa tid genom att lugna ner olika partners vid samrådet som är 

orolig för hur ljudbilden ska bli efter ett projekt och som annars kanske skulle överklagat ett 

projekt för oron över att få en dålig ljudmiljö. På detta vis sparar företagen mycket tid och 

därmed pengar. Ett annat stort plus blir även den oro och ilska som vanliga människor nu 

slipper tack vare bättre simuleringar som gör att de inte behöver gå runt och spekulera. 

Auralisering gör det enkelt för de som ritar de olika projekten att lyssna på olika stadsmiljöer 

och på så sätt skapa bättre ljudmiljöer som i sin tur leder till bättre välmående för alla de 

människor som berörs. 

När man idag räknar för t.ex. bullerskärmar vid ett vägbygge så beräknas endast den decibel 

reduktion som uppstår och det är en alldeles för grov metod anser Mats Nilsson Docent och 

universitetslektor vid Stockholms Universitet, han säger att "Man beräknar bara 

decibelreduktionen och det är alla överens om att det är ett alldeles för grovt verktyg för 

samma decibeltal kan låta, upplevas på många olika sätt och därför behövs 

auraliseringsverktyg för att verkligen kunna lyssna hur det kommer att låta i verkligheten." 

Men dagens program för att visualisera olika ljudkällor i olika miljöer är det lätt för t.ex. 

arkitekter att prova olika material i ett rum för att få till en så bra ljudbild som möjligt i en 

3D-modell. 
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2.6 4D och 5D-BIM 

4D och 5D–BIM är ett ganska stort nytt arbetssätt jämfört med hur arbetat tidigare skett då 

man oftast gjort tidsplanering och kalkylering separat från själva projekteringen men det som 

utförs vid 4 och 5D-BIM är att dessa läggs in i BIM-modellen. Detta leder till en helt annan 

förståelse än tidigare använda Gantt-scheman.   

 

4D Bim är vanlig 3D plus den 4e dimensionen tid. Detta gör att det enkelt går att koppla ihop 

en tidsplan med 3D modellen och på ett simpelt sätt redovisa hur man planerar att bygget ska 

fortskrida och på vilka delar man ska jobba olika dagar, alltså vart och när det skall byggas.  
 

 

Figur 3. Visar hur det kan illustreras vart och när arbetet skall ske under olika skeden av bygget. 

Då den fjärde dimensionen tid är kopplad mot de olika objekten i modellen går det att följa 

flödet av material över tid i projektet tack var visualiseringar.  

 

Figur 4. En simulering över hur arbetet kommer utveckla sig över tid. 

Detta gör det hela mycket enklare än bara titta på olika datum på ett papper, en helt annan 

överblick fås. En undersökning visar bland annat att visualisering står för upp till 80 % av vad 

en person uppfattar. Detta verktyg är till stor hjälp för de byggare som ska arbeta på projektet 

då de kan visualisera logistikproblem, upptäcka ineffektivitet i den planerade tidsupplägget 

och identifiera riskfyllda moment vid byggandet.  
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Allt detta hjälper till en optimerande utav den tänkte tidsplanen för byggandet då det ökar 

förståelsen och alla har en chans att ge sina synpunkter vilket leder till en ökad delaktighet, 

vilket i sin tur leder till en säkrare arbetsplats och stora tids och kostnadsvinster. 4D 

simuleringar är även bra för samråd då det kan visa allmänheten hur projektet kommer se ut 

under byggandets gång.  

 
Figur 5. Illustration över hur 5D BIM exempelvis kan se ut. 

 

5D BIM är vanlig 3D CAD en plus en femte dimension, ekonomi. 

Med ekonomi som variabel i modellen kan det redovisas hur arbetet ligger till under 

projektets gång rent kostnadsmässigt, detta leder till en ökad förståelse. I projekteringsfasen 

går det även att lägga upp en plan där redovisning kan ske över hur det är tänkt att projektet 

ska fortgå i relation mot kostnaden. Med 5D BIM är modellen och kalkylen ihopkopplade 

vilket gör att om det sker en förändring i modellen så ändras även kalkylen, beroende på 

material, arbetskraft mm, beroende vilka parametrar som har ställts in. Detta gör att det sparas 

in mycket tid från manuell räkning av en kalkyl och enkla misstag undviks som kanske är lätt 

att missa annars, en helt annan effektivitet åstadkommes. Detta gör såklart att den som 

visualiserar snabbt och enkelt kan se vad valet av att byta ut ett material gör mot kostnaden 

och smidigt kan jamföra olika val mot varandra. 
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3 Problem med BIM 

3.1 Problemen 

Så vad är då problemen med BIM om det nu finns så många fördelar? Det finns många 

problem som måste lösas för att BIM ska nå sin "Tipping point" dvs för att BIM ska bli det 

standard system som alla väljer att jobba efter. Eftersom BIM är ett så stort och komplext 

arbetssystem så kommer det självklart finnas många problem med det gäller att ta ett problem 

i taget och lösa det för att kunna gå vidare. Det alla vet i branschen idag är att fördelarna med 

BIM är övervägande och att det bara är en tidsfråga innan det når denna tipping point och det 

gör att de flesta vill vara med att driva utvecklingen genom olika föreningar. Bland annat 

OpenBIM eller som deras nya sammanslagning med BuildingSMART Sweden och Fi2 

Förvaltningsinformation nu kommer heta, BIM Alliance Sweden. Detta gör det mycket 

enklare att komma överens och införa standarder som krävs för att få ett system som detta att 

fungera, det gör det också lättare att lösa problemen.  

 

En viktig del gällande BIM är förtroende finns och folk vågar lite på varandra med öppna 

standarder och samarbeten i olika projekt. Detta kan göra att det blir svårare i vissa länder där 

det finns en tendens att stämma varandra då det anses att den andra har gjort fel eller inte 

uppfyllt det de kom överens om. Detta är en del varför Finland har varit så framgångsrika 

inom BIM utvecklingen då det finns en tradition inom nationen av förtroende och öppna 

standarder, en perfekt miljö för BIM med andra ord.  Finland är även en teknisk avancerad 

nation som har en liten och medgörlig byggbransch och detta är även det väldigt viktigt för 

BIM.  Detta har gjort att Finland och Norge har fått ett litet försprång mot övriga världen som 

vad det kan för att komma in i matchen, i Sydostasien försöker bland annat snabbt växande 

stater som Sydkorea investera sig in med stora satsningar på BIM i sina statliga projekt och 

det är detta som krävs.  

 

Sverige har under några år nu stått stilla medan våra grannar har rusat iväg i utvecklingen och 

det beror mycket på att vi inte har en stark beställare som det krävs för att få igång ett system 

som BIM. Norge har bland annat lyckats bättre än Sverige för att de har en stark statlig central 

beställare, i Sverige har vi hackat upp allt i småbitar. Norge bygger även mycket mer än 

Sverige och det är väldigt viktigt för att utveckling ska gå framåt. Detta har äntligen börjat 

uppfattats i Sverige och under 25 oktober 2012 bestämde sig fem stora statliga krafter att gå 

ihop för att driva på utveckling och detta kommer förhoppningsvis göra mycket för Sveriges 

utveckling. Storbritannien hade även de stora problemen med att få ingång BIM men nu har 

staten gått in och krävt BIM i alla sina statliga projekt från och med 2016 för att driva på 

utvecklingen och det fungerar.  

Ett tidigt problem som uppstod med BIM var investeringsviljan, för vem vill investera i ett 

system där de själv inte vinner något på det? Det är som att lägga in en massa pengar på att 

utveckla den första telefonen, du har en superbra teknisk uppfinnig men ingen att prata med 

för ingen annan har ju någon telefon och då förloras hela syftet med uppfinningen. Precis så är 

det med BIM. De som idag har störst investeringsvilja är olika konsulter och projektörer 

vilket är kostigt då de oftast får betalt per arbetad timme och med BIM skulle timmarna gå ner 

och då tjänar de inte på det. 
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Ett annat problem som har uppstått som vissa valt att kalla "Ownership-spagetti", alltså 

ägande problem. För då samverkan ska ske och jobba ska utföras tillsammans med att lägga in 

olika delar i en BIM-modell, vem äger då denna modell? Det är ett problem som måste lösas 

och även här gäller det att förtroende för de arbetet utförs med finns.   

Ett liknande problem som uppstår när utvecklingen går från pappersritningar i 2D till 

samverkande 3D CAD-modeller är samma som skedde med utvecklingen från Vinyl till 

digitalskivor, plagiat. Det blir alltså mycket enklare för företagen att kopiera av varandra och 

stjäla och när det finns pengar att tjäna så är det såklart alltid risk för sådant. Därför måste nya 

samordningsformer införas för att undvika att sådant förstör branschen. 

3.2 Varför nu? 

Varför har BIM inte kommit tidigare då? Varför har arbetet med detta inte startat förrän nu 

om det är så bra då? Ja det är såklart flera faktorer som spelar in, bland annat att nu finns den 

teknik som krävs. Datorerna är idag mycket snabbare och bättre, även mjukvaran hos företag 

som Tekla och Autodesk har blivit mycket bättre samt att vi har idag ett helt annat nätverk i 

den utvecklade delen av världen, vi har ett snabbare internet som tillåter överföring av stora 

modeller till servrar. För även om det är sociotekniskt system så krävs det stora tekniska 

lösningar för att BIM ska fungera.  

En annan del är att den rätt tiden för att kunna investera har kommit, då vi under början av 

2000-talet hade en väldigt bra tid med en högkonjunktur, allt gick uppåt och vi hade en 

byggboom där det byggdes mycket, tiden att investera i ett nytt system fanns inte då det var 

ett enormt tryck i hela byggbranschen helt enkelt. Efter det kom en lågkonjunktur som vi inte 

har skådat på 50-60 år och detta ledde till att ingen vågade investera i något nytt och riskabelt 

system. Det blev helt enkelt lite av ett moment 22 för BIM. Dock är det rätt tid nu sedan några 

år tillbaka då den värsta krisen är över och nu finns också den teknik som krävs med bättre 

mjukvara från programvaruutvecklarna. 

För att BIM ska fungera krävs det nästan att det finns en stark statlig beställare, vilket vi har 

sett i Norge och i Finland där de driver utvecklingen inom BIM i landet, det är dessa som gör 

att det byggs vilket är helt nödvändigt och även de som sätter de kravformuleringar mot alla 

aktörer som måste vara tydliga för att arbetet skall kunna fungera. Staten måste även redogöra 

den nya juridiken som ska gälla för ett system som detta för att kunna förtydliga hur 

ansvarsbilden ser ut mellan de olika aktörerna och även lösa problemet med ägande respektive 

nyttjanderätt av informationen. Det tidigare nämnda problemet ownership spagetti alltså 

angående riskfördelningen mellan beställare och entreprenör. 
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4 Organisationer för BIMS utveckling i Sverige 

4.1 Open BIM 

OpenBIM är en grupp intressenter inom 

byggnadsbranschen som 2009 gick ihop för att 

utveckla BIM, från början var de femton företag 

och organisationer, idag är det över 100 

medlemmar aktiva, bland annat: Trafikverket, NCC, Skanska WSP, Tyréns och svensk 

byggtjänst med många fler. De definierar sig själva som ett "sektorgemensamt 

utvecklingsprogram" som har som mål att skapa ett bättre samhällsbyggande med hjälp av 

BIM. Detta försöker de skapa genom öppna standarder och gemensamma definitioner och 

arbetssätt för att hantera information för att få en effektiv process med låga kostnader och 

minimal miljöpåverkan inom samhällsbyggandet. När föreningen startade 2009 var det ett 

försök från Sverige att komma ikapp sina nordiska granländer som hade rusat ifrån i 

utveckling av BIM och var i världsledande positioner medans utvecklingen i Sverige gick 

långsamt. 

Gruppen bedrivs idag i föreningsform och finansieras av de intressenter som är verksamma i 

olika projekt, seminarier, workshops mm. Deras uppgift är att sprida erfarenhet från 

projektering och byggande för att skapa utvecklingsprojekt. De anser att de stora vinsterna 

görs i samordningen mellan konstruktörer, arkitekter, övriga konsulter och entreprenörer, 

därför är deras insats viktig för att binda ihop gapet som finns mellan dessa två grupper idag. 

Då de inte enskilt kan göra detta behövs en organisation som denna. Ett problem som finns 

inom BIM är att få olika tekniska system att kommunicera med varandra, med detta jobbar 

OpenBIM mycket med och har flera utvecklingsprojekt igång för att driva den öppna 

standardiseringen inom samhällsbyggnad. Med öppen standard menas att standarden är 

leverantörsoberoende så att alla programvaruutvecklare kan använda standarden i sina 

applikationer. Detta är helt nödvändigt för att BIM ska kunna fungera i praktiken, utan 

standarder skulle inte informationen kunna utbytas annars. 
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4.2 BIM Alliance Sweden 

Tre föreningar BuildingSMART Sweden, Fi2 Förvaltningsinformation och OpenBIM 

beslutade vid sina årsstämmor den 22 april 2013 att gå ihop i en gemensam förening för att 

skapa mer resurser för BIM-införandet, de har valt att kalla den sammanslagning för BIM 

Aliance Sweden. Syftet med sammanslagningen är att bli större internationellt då det arbetet 

blir allt viktigare. Trotts att Sverige redan idag är starka i standardiseringsarbetet i 

internationella perspektiv hoppas nu Väino Tarandi, Ordförande för BuildingSMART Sweden 

på att de ska få en ännu starkare röst. 

 

De tre organisationerna har idag cirka 150 medlemmar tillsammans och förhoppningarna 

finnas för att alla väljer att följa med till den nya organisationen och även att fler kan bli 

intresserade för denna förening för att skapa en så stark röst som möjligt för att förbättra de 

standarder och verktyg som finns. Denna förening förväntas bli tilltalande för andra aktörer 

som idag inte är med och det tros inte bli några problem att växa till en ännu större kraft. 

 

I och med att staten har börjat tagit ett större ansvar för införande av BIM genom att deras 

statliga byggherrar ställer krav på BIM i byggandet är denna förening viktig för att skapa ett 

bra samarbete mellan de olika aktörerna. Man planerar att den nya rörelsen skall starta sitt 

arbete den 1 januari 2014. 
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4.3 BIM i staten 

Den 25 oktober 2012 släppte fem utav Sveriges allra största statliga beställare ett 

pressmeddelande där de meddelade att de nu startat ett samarbeta de valt att kalla ”BIM i 

staten” för att driva på utveckling av BIM. Dessa fem beställare är: Akademiska Hus, 

Specialfastigheter, Riksdagsförvaltningen, Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk. 

Syftet med deras samarbete är att skapa en gemensam plan för hur de skall arbeta med BIM 

genom att forma ett kravställande för användning av BIM samt att de ska samarbeta för att 

kunna implementera BIM i förvaltningsskedet. De skriver själv i ett PM följande: ” Syftet 

med samarbetet är dels ett gemensamt effektivt nyttjande av resurser vid utveckling av 

arbetssätt och de att nå ett gemensamt tydligt kravställande”.   

De har stora förhoppningar på att BIM kommer bli det system som kommer förändra 

branschen till en mer resurseffektiv och hållbar bransch inom både förvaltning och 

byggprocessen. Detta känner de är viktigt då det är folks skattepengar de jobbar med, därför 

kommer de lägga lika mycket fokus på förvaltning som byggskedet då de stora pengarna kan 

vinnas vid förvaltningen. De tror och hoppas att de kommer kunna tjäna stora pengar på att 

bygg rätt hus och inte behöva lägga ut på rent slöseri som idag uppstår. En undersökning från 

Chalmers visar bland annat att mellan 30-35% av produktionskostnaden är rent slöseri. 

Som jag tidigare nämnde är ett problem i Sverige att vi inte har någon stor statlig beställare 

som våra grannar Norge och Finland efter det att Byggnadsstyrelsen splittrats till fyra mindre 

bolag: Statens fastighetsverk, Vasakronan, Akademiska Hus och Lokalförsörjningsverket. 

Men nu går alltså två av dess ihop i ett samarbete med 3 andra och detta kommer bidra till en 

stark kraft från staten detta hoppas kommer driva på en stark utveckling i Sverige. Mats 

Franzon från Akademiska hus säger bland annat i ett uttalande att de som statlig beställare har 

känt pressen från branschen att något ska hända speciellt då utveckling hos Norge och Finland 

har gått så fort fram tack vare en stark statlig beställare som driver på utvecklingen.   

Själva arbetet med den nya Organisationen startade dock först i Mars 2013 och ska pågå till 

årsslutet med en option på ytterligare ett år. De ska sedan försöka hjälpa olika organisationer 

att implementera deras nya gemensamma arbetssätt och kravställaning. 

De meddelar även att deras arbete kommer vara öppet och de kommer dela med sig utav 

resultatet till alla i branschen. De kommer även senare släppa en analys av vad de beräknar att 

spara på BIM. 
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5 BIM, läget i Sverige och världen. 
Arbetet med BIM delas in i olika faser som kallas designfasen/ modulerings-fas/ 

projekteringsfas, konstruktionsfasen/byggfas och förvaltningsfas eller underhålls-fas. Kärt 

barn har många namn brukar det sägas och lite så är det även i detta sammanhang, olika 

personer inom branschen kallar dessa faser vid olika namn men det är tre faser det talas om. 

Den första fasen är en fas där projektering och visualisering sker för hur produkten kommer se 

ut. Den andra fasen är själva arbetsfasen där bygget sker över det som tidigare projekterats. 

Den slutgiltiga fasen är när bygget är klart och arbetet med förvaltning påbörjas för projektet 

för hur underhålla av bygget skall skötas under flera år framöver.  

Framväxten utav  BIM delas ofta in hur långt processen har kommit med BIM i dessa faser 

och utveckling i Sverige tyder idag på att vi är på väg in i den andra fasen där entreprenörer 

börjar använda BIM vid byggen och inte bara vid projekteringen. Arbetet med en tredjefas 

pågår även där bland annat BIM i staten kommer fortsätta med utveckling av 

förvaltningsskedet. 

Mats Lindgren tycker dock att BIM har ganska långt kvar till sin tipping point som han väljer 

att kallade det, han menar till ett skede där vi tar arbetet med BIM som är naturligt arbetssätt. 

Där BIM alltså är standarden för hur vi jobbar inom byggbranschen och senare i framtiden 

inte ens tänker på att vi jobbar med BIM. Han tycker att vi ännu bara står i början på 

revolutionen   

De senaste åren har ändå en stor framväxt av BIM skett i Sverige och det har inneburit att 

nästan alla i branschen nu vet och förstår grunden för BIM och de flesta vet också fördelarna 

med att jobba med BIM. Vi har dock kommit till ett läge där BIM har blivit en ögrupp av 

tekniker med allt från 3D visualisering, Kollisionskontroll, 4D och 5D-BIM och simuleringar 

mm. För att kunna få ut det maximala av BIM som det sociotekniska system som det är så 

måste vi sy ihop dessa öar till ett gemensamt arbetssätt och för att kunna göra detta krävs det 

standarder för hur arbetet och även kravframställanden ska fungera. Nu är det som jag tidigare 

skrivit många organisationer som lägger ner stora resurser på detta med allt från OpenBIM 

som har företag bakom sig som WSP, Skanska, Sweco, Bentley, PEAB och Autodesk, alla 

stora internationella företag som alla vet att de kommer tjäna enorma summor på BIM om det 

når sin fulla potential som de hoppas på. Även den svenska staten har nu också insett att de 

kan tjäna pengar på BIM bara de satsar och driver på utvecklingen. Trafikverket har även de 

sett fördelarna av BIM och kommer från 2014 kräva BIM i alla sina storprojekt och i 30 % av 

alla investeringar använda BIM. När både de stora företagen och även staten plus trafikverket 

verkligen satsar på BIM kommer det leda till en snabb utveckling och bara en tidsfråga innan 

BIM är det alla jobbar efter. 

Om vi ser BIM i ett större perspektiv så sker det faktiskt utveckling över hela världen och alla 

vill vara med i denna revolution som det faktiskt är. I Asien är det starkt ekonomiska länder 

som Sydkorea och Hong Kong som försöker investera sig ikapp de andra även i Singapore 

sker en snabb utveckling. Tyvärr står det ganska stilla i Afrika då de inte har de starkaste 

staterna som vill investera i projekt som dessa. I Storbritannien har staten börjat tagit tag i 

utveckling av BIM sedan tillväxt gått trögt, de kräver nu BIM i alla statliga projekt från och 

med 2016. Från det att dessa krav på BIM kommit har även utveckling ökat i UK.   
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Dessa krav från Storbritannien kommer från att de har dåliga statsfinanser och ser ett stort 

slöseri inom byggbranschen och ser BIM som lösning för att minska detta slöseri. Arto 

Kiviniemi är professor i Digital Architectural och han säger att de dåliga statsfinanserna gör 

att regeringen måste satsa på BIM då de stora bygginvesteringarna som måste göras de 

kommande åren inte är genomförbara med nuvarande byggsektor, de måste spara pengar. 

Kamran Moazami är byggnadsingenjör vid WSP och BIM-expert för WSP i UK. Han säger 

att huvudanledningen till varför denna stor satsning på BIM i alla offentliga upphandlingar 

sker i UK är för det stora slöseri som sker i byggbranschen. Kamran nämner i ett BIM-

föredrag att den brittiska regeringen rapporterar att de årliga kostnaderna för 

konstruktionsbranschen är 60 miljarder pund. Av dessa rapporterar även regeringen ett slöseri 

på summor mellan 10-20 miljarder pund. Detta tror de beror bland annat på ofullständiga 

konstruktioner och felaktiga ritningar, misstag som tros kunna undvikas med hjälp av BIM 

och de hoppas dom kan vända läget av katastrof i Storbritannien till världsbäst. 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras av vad dessa två herrar säger till att på grund av det 

stora slöseriet som har skett de senaste åren inom byggsektorn har det lett till att  de idag har 

dåliga statsfinanser och nu måste en storsatsning på BIM bli av, självklart finns det många fler 

anledningar till Storbritanniens dåliga ekonomi men det är inga små summor som omsätts i 

byggsektorn. 

Norge och framför allt Finland som det tidigare skrivits om i rapporten är de, de flesta i 

världen tycker är världsledande. Detta tack vare ett starkt statligt stöd hos de båda. Senaatti 

som är ett statligt affärsverk inom finsk statsförvaltning har bland annat krävt BIM i alla 

byggnationer från 2007 och alla större infrastruktur projekt 2014 ska även de vara i BIM. 

Norska Statsbygg har även de ställt liknande krav sedan 2010. 

Självklart är även USA en stark kraft som driver BIM-utvecklingen framåt, tillsammans med 

Finland och Norge var de tidigt ute redan 2008 och krävde att BIM används i framtida 

projekt. USA har med hjälp av sina delstater försökt snabba på utvecklingen av BIM genom 

att ge bidrag men det ledde enbart till ett bredd användande av BIM av ett flertal och ingen 

större utveckling, recessionen har den lett till ett minskat byggande och det har gjort att 

utveckling har blivit lidande. USA: S statliga byggherrar GSA var det som gick ut och krävde 

BIM i framtida projekt och de är en av de starkaste drivande krafterna av utveckling i USA. 

Samtidigt som de har programvaruföretaget Autodesk som bland annat gör AutoCAD och 

Revit med sig. Canada kollar däremot nästan bara mot USA och väntar på att revolutionen ska 

hände, inget större eget initiativ. 

  



 
 

  16 

 

Building Information Modeling, BIM 

 

Simon Flodin 

6 Slutsats 
BIM, den revolutionerande arbetsmetoden med den nya tekniken för byggbranschen som alla 

ser som frälsaren som kommer spara miljarder till stater och göra entreprenörer rika, kan vi 

med säkerhet säga det idag?  Jag kan inte svara på det men jag kan säga att BIM kommer med 

största säkerhet bidra till ett bättre byggande med lägre kostnader. I framtiden kommer denna 

metod sannolikt att vara standarden vi jobbar efter bara vi löser de problem som finns. Vi står 

inför en spännande resa som har stor potential att faktiskt bli det nya systemet vi jobbar efter 

med dess fantastiska finesser som är morgondagens byggbransch. BIM kan bli det nya 

systemet inom både beställarsidan, projektering och även underhåll.  Det kan bli det system 

som både gör att vi börjar gå mot ett ännu grönare byggande, där det stora slöseriet upphör 

och där vi får en effektivare process som sparar pengar från samhället i stort. 

 

BIM har en oändlig potential och vi står nu endast i början av utvecklingen, BIM är modeller 

som innehåller information om byggnader och broar mm, vad händer då när vi har en hel stad 

full av modeller som dessa? Då kan vi lyfta på blicken ytterligare och se staden i stort och 

göra CIM, city-sized models. Men eftersom BIM endast är i sin vagga fortfarande så är CIM 

många år bort. 

 

Inom byggnadsfasen kan även stora framsteg göras, en idé som Mats Lindgren nämner vid en 

presentation inom BIM är glasögon med en flipscreen där byggarna kan se den 3D-modell de 

ska bygga när de bygger framför sig. Det finns en liknande teknik inom datorspelande som 

heter Oculus Rift, det är ett par glasögon som gör att det känns som du är inne i spelet och när 

du rör huvuder och vänster och höger ser du runt omkring dig i spelet. Detta skulle kunna vara 

något liknande för byggarna som gör att de på ett smidigt sett precis ser vart och hur de ska 

gräva/ bygga/ renovera/ riva. 

 

Det tekniska avancemang som skett med läsplattor gör det enklare för byggnadsarbetare och 

installatörer att använda sig av byggnadsinformationsmodellen praktiskt ute vid byggen då det 

blir mycket smidigare för dom att bära runt på dessa och jämföra med hur bygget fortgår.  

 

Det är mycket prat om 3D skrivare som växer allt större och större och inom en snar framtid 

kanske det bli så att det även går att skriva ut sina 3D modeller i dessa skrivare som en häftig 

grej vid redovisning av ett bygge. 

Problemet som tidigare nämndes med att Sverige inte haft någon stark statlig beställare 

inblandad inom utvecklingen av BIM kommet nu förändras med projektet BIM i staten. För 

att få utveckling att rulla så krävs det att alla agerar i samma riktning med helst en stark 

beställare från staten. Detta projektet tror jag kommer få stor påverkan för BIM i Sverige och 

jag tror det verkligen det kommer kunna sätta fart på utvecklingen. 

BIM har en ljus framtid framför sig och det har potential att förändra hela samhället med allt 

från byggande, underhåll och även saker utanför branschen med dess tekniska finesser så som 

underhållsindustrin inom musik och sport.  Jag väljer att avslutar denna rapport med att citera 

Mats Lindgren från Kairos future med att säga - "We are waiting for the revolution". 
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