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Sammanfattning 
I 4D CAD kombineras 3D CAD modeller med planeringsdata. Därmed är det 
möjligt att spela upp produktionsskedet sekventiellt, och produktionen kan 
simuleras i förväg. Genom simulering av olika produktionsstrategier kan 
produktionsplaneringen optimeras. 
 
I ett fåtal projekt har användningen av 4D CAD för byggprocess av platsgjutna 
betongstommar studerats. För att göra ytterligare studier av 4D CAD relaterad 
till platsgjuten betong har detta examensarbete inriktats på att studera hur ytor 
innanför fasaden kan utnyttjas för att visa arbetsflödet under produktionen av 
byggnadsprojekt med platsgjuten betong samt att utarbeta arbetsmanualer för 
framtagande av 4D CAD modeller. Dessa arbetsmanualer skall beskriva 
sambandet mellan aktiviteter och användning av ytor på byggarbetsplatsen. 
 
Examensarbetet började med en litteraturstudie som behandlar stomarbete och 
planering av arbetsplatsen i dagens byggnadsprojekt, detta undersöktes till viss 
del med en fältstudie av företaget JM:s byggnadsprojekt Hotellviken i 
Stockholm. Litteraturstudien behandlar även produktionsplanering, 3D 
produktmodeller samt 4D CAD modellering och simulering, för att få mera 
kunskaper om examensarbetets behandlingsområde samt undersöka hur långt 
teknologin sträcker sig idag.  
 
Med utgångspunkt från litteraturstudien gjordes grundläggande försök, där egna 
modeller testades i ett 4D program. Dessa syftade till att undersöka funktioner i 
programmet samt att hitta objekt i 3D CAD programmet, som kan representera 
gjutformar och ytor vid en 4D CAD modellering. 
 
Resultaten av de grundläggande försöken låg sedan som underlag för två större 
4D CAD testmodeller. Den ena testmodellen innehöll små ytor till varje objekt 
så som väggar och pelare, vilket resulterade i en detaljerad modell. I den andra 
testmodellen delades byggnaden upp i sektioner istället, där varje sektion 
representerade en yta. Detta resulterade i en mindre detaljerad modell. Med 
hänsyn till dessa test modeller utformades två olika arbetsmanualer som skall 
kunna användas vid liknande framtagande av 4D CAD modellering med ytor 
innanför fasaden för platsgjuten betong i framtiden.  
 
Ytterligare information om studien och resultatet redogörs i rapporten. 
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Abstract 
With 4D CAD models a construction process can be simulated sequently by 
integrating time schedules to 3D CAD models. In this way the construction 
process can be simulated before construction commences on site. By simulating 
different strategies the construction process can be optimized. 
 
A few projects have studied the application of 4D CAD for cast in place 
concrete structures. This research studies the spatial aspects during the 
construction of cast in place concrete structures with 4D CAD. The research 
results in manuals of how to create 4D CAD models. The manuals should 
describe the relation between activities and spaces. 
 
The research started with literature studies about concrete framework and how 
to arrange a building site. This study was partly made by a field study on JM 
construction project Hotellviken in Stockholm. The research went on with 
literature studies about production planning, 3D product models and a study 
about 4D CAD modelling and simulation. This was done to provide the 
researchers with required information about 4D CAD technology. 
 
With this literature studies as a foundation, basic tests were made with 4D CAD. 
In this tests 3D CAD models were tested in 4D software. The purpose of these 
tests was to find out how the 4D program works and what functionality that is 
available in the program. We also tried to find relevant objects in 3D CAD 
which can represent formwork and spaces in a 4D CAD model. 
 
The results of the basic tests where later on used as a basis for two larger tests 
with 4D CAD models. The first test contained many small spaces connected to 
almost every 3D CAD object. This was a detailed model. The other test 
contained a model which had been divided in sections where each section 
represented a space. This model was not as detailed as the first model. These 
models became the basic for two different manuals for working with 4D CAD 
modelling. The intention with these manuals is to be used as a help when 
creating models for similar constructions in the future. 
 
More information about the tests and their results can be obtained from the 
report.
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1 Introduktion 
Lovande teknikutveckling pågår för platsgjuten stombyggnad som kan bidra till 
ett framtida industrialiserat byggande med betong. Ny produktionsteknik 
utvecklas för platsgjuten betongbyggnad, samt integrerar dessa tekniker med nya 
IT hjälpmedel. Exempel på nya produktionstekniker är kvarsittande formar för 
betongväggar och -bjälklag, prefabricerade armeringsmattor, stålfiberarmering, 
självkompakterande betong, väderoberoende byggande, etc. Trots att många nya 
arbetsmetoder har utvecklats under senare år har det varit svårt att föra in dessa i 
produktionsprocessen. För att tillämpa och uppnå effektiviteten av tekniken 
krävs det nämligen stöd under projekterings- och produktionsprocessen i form 
av datorverktyg, som underlättar projektering och planering av 
produktionstekniken. Produktmodellering anses som en nyckelteknologi i detta. 
 
Produktmodeller kan definieras som datamodeller, som innehåller produkt- och 
processinformation såsom geometri, planering och arbetsdokument (Blokpoel, 
2003).  Produktmodeller har inom forskarvärlden länge varit en teoretisk modell 
för informationshantering. Sedan några år har tekniken på allvar börjat få 
fotfäste i byggandet, främst i projekteringsledet av stål- och prefabricerade 
betongkonstruktioner. Tillämpning av modellen under produktionen har varit 
mycket begränsad. 
 
Tillämpning av produktmodeller 
för produktionsstöd har främst 
undersökts av Martin Fischer på 
CIFE vid Stanford University i 
såkallade 4D CAD modeller. I 4D 
CAD kombineras 3D CAD 
modeller med planeringsdata. 
Därmed är det möjligt att spela 
upp produktionsskedet 
sekventiellt. På så sätt kan 
produktionen simuleras i förväg. 
Genom simulering av olika 
produktionsstrategier kan 
produktionsplaneringen optimeras 
(Koo och Fischer, 2000). 
                                                                     
 

Figur 1 Simulering av en byggprocess med 
4D CAD, Röda objekt är pågående 
konstruktionsaktiviteter.
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Produktionsskedet är en mycket viktig del av platsgjutet betongbyggande. 
Tillämpning av befintliga och nya produktionstekniker på ett välplanerat sätt är 
avgörande för att uppnå effektiviteten av dessa tekniker. 4D CAD anses som ett 
mycket viktigt hjälpmedel för att underlätta planeringen av produktionen med 
platsgjutna betongstommar. Tillämpningen av 4D CAD är dock i dagsläget 
mycket begränsad och framförallt inriktat mot stål- och prefabricerade 
betongkonstruktioner.  
 
Jämfört med platsgjuten betong, är tillämpning av objektorienterad teknologi 
mycket mer naturligt för stål och prefabricerad betong. Dessa produkter är redan 
objektorienterade, som underlättar tillämpning av objektorienterade 
projekterings- och planeringsmetoder, såsom 3D och 4D CAD. Arbetet på 
byggarbetsplatsen för dessa tekniker är ofta begränsad till sammansättning av 
förtillverkade komponenter. Med dagens 4D CAD verktyg finns det goda 
möjligheter att stödja denna process. 
 
Simulering av produktionsmoment relaterade till platsgjuten betong kräver mer 
av 4D CAD jämfört med stål och prefabricerad betong: 
- Objektindelningen i 3D CAD modellen är inte alltid lämplig för 4D CAD 

modellering. Arkitekten ritar ofta objekten i 3D modellen som hela 
konstruktioner, stora konstruktioner gjuts däremot i etapper. Därmed måste 
modellen sektioneras upp för att gjutprocessen bättre ska spegla verkligheten.  

- Vissa aktiviteter som utförs på arbetsplatsen är inte direkt relaterade till 
byggnadsdelen. Exempelvis kan betongformar, stämp och bockryggar 
nämndas. Dessa objekt finns inte i CAD modellen från arkitekten och 
konstruktören. Men dessa är en viktig del av arbetsmomenten och därigenom 
kan de inte helt uteslutas. Dessa objekt finns dessutom inte med i 
tidsplaneringen som egna aktiviteter. Vilket leder till att 4D CAD modellen 
inte blir fullständig.   

- Förutom byggnadsdelar och formar, saknas det objekt i 3D CAD modeller 
för simulering av ytor som används för utförandet av arbetet, logistik, 
materialhantering, etc.  

 
I ett fåtal projekt har användningen av 4D CAD för byggprocess av platsgjutna 
betongstommar studerats (Jongeling och Olofsson, 2004). Ytterligare studier och 
utvärdering behövs av teknologin för att underlätta och definiera arbetsmoment 
för hantering av platsgjutna betongstommar med 4D CAD verktyg. 
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1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka och formulera möjligheter för 
hantering av platsgjutna betongstommar med 4D CAD verktyg, genom analys 
av planerings- och produktionsprocesser, 3D produktmodeller samt 4D CAD 
modellering och simulering 
 
Dessa studier skall resultera i olika arbetsmanualer för 4D CAD modellering och 
simulering av aktiviteter och arbetsytor som är relaterade till byggnadsprocesser 
av platsgjutna betongstommar. Förslag presenteras som 4D CAD modeller och 
arbetsmanualer i en projektrapport. 
 
1.2 Avgränsningar 
Avgränsningar för detta examensarbete är följande: 
- Forskningsfrågorna ett och två skall bestämma innehållet av litteraturstudien, 

samt att dessa skall vara besvarade innan kapitlets slut 
- Ingen jämförelse kommer att ske angående planeringsmetoder mellan olika 

projekt eller företag 
- Inga övriga program än Common Point, ADT och Ms Project kommer att 

ingå i studien med försök  
- Försöken kommer enbart att behandla uppbyggnaden av modeller i 3D CAD, 

planeringsverktyg samt 4D CAD  
- Det sista större försöket skall endast innehålla två olika 4D CAD test 

modeller 
- Försöken skall vara inriktade på ytor samt objekten formar väggar och 

bjälklag. 

1.3 Forskningsfrågan 
Forskningen utgår ifrån ett antal frågeställningar kopplade till den uppdelning av 
arbetet som beskrivs i Figur 2 (sid 4). Dessa frågeställningar skall styra 
forskningen mot det förväntade resultatet.  
1. Hur planeras aktiviteter och ytor relaterade till platsgjutna stommar? 
- Av vilka moment består processen relaterade till betonggjutningen? 
- Hur planeras och används olika ytor på arbetsplatsen? 
 
2. Hur modelleras och planeras produktionsprocesser med hjälp av 4D CAD? 
- Vilka planeringsmetoder och verktyg finns i dag, samt vilka 

produktionsteorier ligger bakom planeringen?  
- Vad är produktmodeller och hur modelleras de i 3D CAD? 
- Vad är 4D CAD och hur kombineras 3D CAD tillsammans med 

tidplaneringen? 
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3. Hur modelleras och simuleras aktiviteter och användning av ytor relaterade 
till  
- Vilka aktiviteter och ytor modelleras och simuleras, och på vilka sätt? 
- Vad visas grafiskt och icke-grafiskt? 
- Vilka standardmoment och egenskapar kan formaliseras? 

1.4 Metod 
Figur 2 visar de grundläggande moment som examensarbetet bygger på.  

 
Figur 2: Metod för examensarbetet. 
  
Olika forskningsfrågor har utarbetats, dessa frågor kommer att ligga som 
underlag för litteraturstudien och analysen av studien, för att få fram den mest 
relevanta informationen för examensarbetet. Varje forskningsfråga skall vara 
besvarade vid respektive kapitels slut. Här nedan kommer en utförlig 
beskrivning hur de olika delarna ska hanteras och utföras.  
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1.4.1 Litteraturstudie 
Examensarbetets första undersökningsdel kommer att vara explorativ. Det 
främsta syftet är att inhämta så mycket relevant kunskap som möjligt om ett 
bestämt problemområde (Patel och Davidsson, 1994). 
 
Litteraturstudien kommer att behandlas i första hand med information från 
artiklar, rapporter samt böcker. Artiklarna och rapporter kommer främst att 
tillhandahållas av handledare, men egna sökningar skall ske via Internet. Internet 
anses som den bästa sökmöjligheten för information för examensarbetet, genom 
att denna kommer att behandla något som är relativt nytt i byggbranschen. Det 
centrala sökordet är 4D CAD med kommer att förändras beroende på vilken 
information som söks.  
 
Litteraturstudien kommer att utföras genom två olika delar. Den första delen har 
till syfte att ta reda på hur stomarbete samt planering av arbetsplatsen sker i 
dagens byggbransch. Denna del har två olika inriktningar analys av moment 
relaterade till betonggjutning och användning och planering av olika ytor på 
arbetsplatsen. Den här delen inleds med ett besök i Stockholm på tre dagar. I 
detta besök ingår det en fältstudie vid företaget JM:s byggprojektet Hotellviken. 
Där studeras moment som ingår i stommgjutningsprocessen, samt användning 
och planering av arbetsytor. Vid besöket i Stockholm kommer även två 
diskussionsmöten att genomföras, med Betongindustri och Skanska. Detta 
material som fås i Stockholm ligger sedan till grund för idéer om 4D CAD och 
fortsatta undersökningar i litteratur. Litteratur till denna del kommer främst att 
sökas i olika byggnadsböcker. 
 
Den andra litteraturdelen kommer att behandla tre olika inriktningar för att få 
mera kunskaper om examensarbetets behandlingsområde samt undersöka hur 
långt teknologin sträcker sig idag. De tre olika inriktningarna är metoder för 
produktplanering, modellering med 3D CAD samt modellering med 4D CAD 
och simulering. Alla de tre olika inriktningarna kommer att behandlas genom 
litterära undersökningar. Här kommer artiklar samt rapporter att undersökas, 
främst via Internet.  

1.4.2 Analys av teoridelen 
Här skall en analys göras som inriktas till att söka relationer mellan de olika 
litterära kapitlen. Den skall innehålla en kort sammanfattning av teoridelens 
viktigaste faktorer för modellering och representation av konstruktionsmoment 
med 4D CAD relaterat till platsgjuten betong, samt visa på kända samt icke 
kända aspekter. 



    6

1.4.3 Introduktion till studien 
Materialet från analys av teoridel används sedan som ett underlag för vilka 
moment som kan vara relevanta att visa i en 4D CAD modell, samt att skapa 
idéer för hur det skall visas. Här skall krav uppställas för vad en 4D CAD 
modell bör innehålla. 
 
Examensarbetet skall resultera i arbetsmanualerna ”relation mellan ytor och 
objekt relaterade till platsgjutet betongbyggande”, som skall fungera som 
modelleringsinstruktioner för platsgjuten betong i 4D CAD miljöer. Där 
kommer det att undersökas relationer mellan aktiviteter och ytor. Hur detta visas 
samt vilka ytor skall visas för respektive aktivitet för plastgjuten betong. Här 
skall dessa arbetsmanualer utarbetas. 

1.4.4 Studier 
Här skall egna försök genomföras, testa att bygga upp 3D modeller i ADT, göra 
tillhörande Ganttschema samt att länka samman de i Common Point, Syftet med 
detta försök är att utforska möjligheter med de program som kommer att 
användas. 
 
För att kunna testa de uppställda hypoteserna för arbetsmanualerna ”relation 
mellan ytor och objekt av platsgjuten betong”, skall två olika 4D CAD test 
modeller göras i Common Point. Det första försöket skall innehålla små ytor till 
varje objekt, t ex väggar och pelare. I det andra försöket skall 3D modellen 
istället indelas i sektioner där varje sektion tilldelas en yta. Detta för att se hur 
detaljnivån skiljer sig mellan de två olika försöken samt hur arbetsflödet under 
produktionen kan se ut.  

1.4.5 Analys 
Här skall studierna analyseras och arbetsmanualerna skall värderas. Om 
förändringar krävs skall dessa utarbetas före resultatet. Denna del är den kreativa 
delen för examensarbetet, här analyseras 4D CAD modellernas innehåll och 
förhållanden mellan aktivitet och ytor. Här skall även forskningsfrågorna 3 
finnas med som hjälpmedel för analysen.  

1.4.6 Resultat 
Examensarbetet kommer att resultera i arbetsmanualer ”relation mellan ytor och 
objekt relaterade till platsgjutet betongbyggande”, som skall fungera som 
modelleringsinstruktioner för platsgjuten betong i 4D CAD miljöer. Där 
kommer det att undersökas relationer mellan aktiviteter och ytor. Hur objekt 
representeras samt vilka ytor som skall visas för respektive aktivitet för 
plastgjuten betong. 
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2 Analys av moment relaterade till betonggjutning 
Detta kapitel kommer att behandla forskningsfrågan 1a: Av vilka moment består 
betonggjutningsprocessen? Här sker en beskrivning av aktiviteterna formning, 
armering samt gjutning som tillsammans beskriver arbetet med att gjuta väggar 
och bjälklag. 

2.1 Formning 
En betongkonstruktions utseende och form är i hög grad beroende av 
konstruktionen samt utförandet i formen. Formens huvuduppgift är att fixera 
betongen i dess rätta läge tills den uppnått tillräcklig hållfasthet för att vara 
självbärande (Svensk Byggtjänst och Cementa AB, 1994). 
 
Vid formning av ett bjälklag hålls formen upp av stämp. Stämpen kan justeras i 
höjdled och på så sätt fås ett rakt bjälklag. Som ett alternativ till gjutform kan ett 
så kallat plattbärlag (förgjutna betongplattor) läggas direkt på stämpen. 
Armering och installationsdragning sker därefter direkt på plattbärlaget, sedan 
gjuts hela bjälklaget direkt på plattorna. Bjälklaget säkerhetsstämpas sedan tills 
det att konstruktionen uppnår tillräcklig bärförmåga. 
 
Figur 3 visar ett stämpat plattbärlag från undersidan, Figur 4 visar samma 
plattbärlag från ovansidan där armerings och installationsarbete pågår. 
 

 
Figur 3 och 4 Stämp samt plattbärlag, Hotellviken. 
 
En väggform består av två stycken formytor (med tillhörande gavlar) som ställs 
parallellt med varandra. Dessa formytor kallas för enklingen och dubblingen. 
Armeringen fästs i enklingen med speciella fästdon i plast. Även installationer (t 
ex kopplingsdosor för el) som skall gjutas in fästs i enklingen. Dubblingen ställs 
parallellt med enklingen och dras ihop med spänndon för att väggen skall bli 
rak.  
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I Figur 5 ses en formyta. Längst upp på denna formyta sitter en 
arbetsplattform, på den skall arbetare stå på när betong hälls i formen 
samt vibreras. Längst ned på formsidan sitter det strävor som ser till 
att formen står upprätt. Formens bredd (inklusive strävorna) 
uppskattades av examensarbetarna till cirka två meter på 
byggarbetsplatsen Hotellviken i Stockholm 
 

 
Figur 5 Formsida med arbetsplattform. 



    9

2.2 Armering 
Armeringen som levereras till arbetsplatsen är specificerad för varje enskild 
komponent, antingen som ett färdigt nät eller som lösa järn. Armeringen 
monteras efter speciella armeringsförteckningar som upprättas av konstruktören, 
där föreskrivs hur arbetet skall utföras och vilken typ av armering som skall 
användas. Figur 6 visar en form där elrör och kopplingsdosor är fastsatta i 
enklingen och armeringsarbetet pågår.  
 

 
Figur 6. Armeringsarbete, Hotellviken. 
 
Armering kan levereras till en byggplats med olika grader av förtillverkning, 
men det kan urskiljas tre olika nivåer (Svensk Byggtjänst och Cementa AB, 
1994):  
1. Armering i lagerlängder innebär att armeringsstänger levereras i längder på 

12m, varefter klippning, bockning och sortering sker på byggplatsen 
 
2. Inläggningsfärdig armering innebär att armeringslängderna levereras klippta 

och bockade i bestämda längder och former samt sorterade efter 
konstruktionsdel, för direkt montering på monteringsstöd eller distanshållare 

 
3. Monteringsfärdiga armeringsenheter är färdiga att direkt placeras i form. 

Armeringen har klippts bockats och sammanfogats i en armeringsverkstad 
hos armeringsleverantören eller på byggplatsen. Till denna 
förtillverkningsgrad kan hänföras nätarmering, pelar- och balkkorgar, 
överkantsenheter, förtagningsboxar, armeringsringar spiraler etc. Vissa 
armeringsprodukter levereras med distanser av rostfritt stål eller plast.  
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2.3 Gjutning 
Redan vid projekteringen sätts första kraven på kvaliteten av betongen som skall 
användas vid gjutningen av stommen, t ex K30. När produktionen av byggnaden 
har startat kan arbetsledaren efter vädrets förhållanden ändra betongens kvalitet, 
det kan anpassas för varje lass, t ex från betong K30 till K40. Detta görs genom 
att ringa till företaget som skall leverera betongen och meddela ändringen. 
 
Beställning av betong sker efter planeringen av projektet. Därefter kan dessa 
tidpunkter av leverans ändras genom att ringa till betongleveransföretaget och 
avbeställa det. Leveranserna bör anpassas så att det kommer en betongbil 
ungefär var 20 min, så att det inte blir stopp i gjutprocessen. Detta anpassas 
genom att alltid ha en diskussion med företaget som levererar betongen. En 
betongbil rymmer ca 5,5 m3 betong.   
 
Väggar och bjälklag gjuts i etapper. Stommen sektioneras för att få ett bra 
arbetsflöde på byggarbetsplatsen. Byggnaden sektioneras först upp i väggar och 
bjälklag. Bjälklaget kan sedan sektioneras upp ytterligare beroende på 
utformning och storlekt. Väggarna kan även sektioneras upp beroende på hur 
stort antal väggar som skall gjutas. På byggarbetsplatsen Hotellviken i 
Stockholm tog det ca 5 dagar att göra ett bjälklag, och 2-3 dagar att göra en 
väggetapp. 

2.3.1 Gjutning av väggar 
När armeringsarbetet är färdigt formas dubblingen på. Mellan enklingen och 
dubblingen finns det gavlar på formen för att hålla betongen på plats. De två 
delarna av formen justeras genom att dras ihop av stänger som går rakt igenom 
formen. Det görs för att väggen ska vara rak när den är klar. Stängerna kommer 
att lämna runda hål i den färdiga väggen, dessa hål spacklas igen efter att 
formarna är borttagna. 
 
När formen och armeringen är på plats hälls betongen ner i formen och vibreras 
för att den ska sätta sig på alla ställen. Utläggningen sker i horisontella lager 
eller gjutskikt med början i formens djupast belägna del. Skikttjockleken bör 
begränsas till 0,3- 0,5 m, vid enklare gjutningar som t ex väggar i husbyggnader 
kan något tjockare gjutskikt ge tillräckligt gott resultat (Svensk Byggtjänst och 
Cementa AB, 1994). 
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2.3.2 Gjutning av bjälklag 
Vid gjutning av bjälklag bör betongen systematiskt läggas ut i parallella, 
jämnbreda stråk. Därefter skall betongen vibreras. Det är viktigt att betongen 
läggs ut med sådant övermått att massan hinner bli genomvibrerad innan ytan 
sjunkit till avsedd nivå. Avbryts vibreringen för tidigt erhålls en otillräckligt 
packad och inhomogen betong. Efter stavvibrering avjämnas och planas ytan 
med sloda som kan vara av platt eller balktyp. Efter ytbehandling genom 
slodning läggs ofta senare en ytavjämning (Svensk Byggtjänst och Cementa AB, 
1994). 
 
Genom komplettering av slodningen med maskinplaning och maskinslätning 
kan ett avsevärt planare golv erhållas. I gynnsamma förhållanden behövs det 
endast ett väldigt tunt lager avjämningsmassa eller ingen massa alls efter 
maskinplaning och maskinslätning. Avjämning kan även ske genom slipning, då 
slipas de högsta punkterna ner tills golvet blir rakt (Ibid).  

 
Sammanfattning 
Detta kapitel har beskrivit aktiviteterna formning, armering samt gjutning för 
väggar och bjälklag. Detta för att få en uppfattning av vad som sker på en 
byggarbetsplats vid platsgjutning av betongstommar. Planeringen av en 
byggarbetsplats har stor betydelse för hur arbetet kommer att löpa under byggets 
gång. Därför krävs en noggrann planering för hur arbetsplatsen skall disponeras 
redan i ett tidigt skede av projektet. Nästa kapitel beskriver hur denna planering 
går till och vad som bör beaktas vid planeringen.
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3 Användning och planering av arbetsytor på byggplatsen 
Föregående kapitel beskriver de viktigaste aktiviteterna för platsgjutning av 
stommar. I detta kapitel kommer forskningsfrågan 1d att besvaras: Hur planeras 
och används olika ytor på arbetsplatsen? Här kommer en beskrivning om 
placeringsritning samt de ytor som krävs för utförandet av aktiviteter på en 
byggarbetsplats.  
 
Vid produktionsplanering är en av de första åtgärderna att lösa arbetsplatsens 
disposition. Arbetsplatsens disposition är i så hög grad beroende av 
stomplaneringen, arbetsplanen för stommen bör vara klar innan 
placeringsritningen upprättas. I annat fall riskeras produktionens genomförande 
att styras av en felaktig etablering av exempelvis kranar, vilket kan få mycket 
allvarliga konsekvenser (Nordstrand och Revai, 2002). 

 
Figur 7 Planering av en byggplats (Bergh och Persson, 2003). 
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3.1 Arbetsplatsdisponering 
På en husbyggnadsarbetsplats utförs det huvudsakligen horisontella och 
vertikala transporter av byggmaterial och varor. Vissa byggnadskomponenter 
måste först bearbetas och sammansättas för att sedan monteras, så att alla 
komponenter i byggnadens får sin slutgiltiga plats. För att detta arbete ska 
fungera på ett rationellt sätt så måste det planeras. Planeringsarbetet utmynnar i 
en placeringsritning (benämndes förr i tiden arbetsplatsdispositionsplan ”APD”), 
som på en situationsplan visar hur arbetsområdet utnyttjas och var kontor, bodar, 
förråd, materialupplag samt större maskiner placeras etc. Utöver att ge en viktig 
grundförutsättning för en produktionsapparat med en god arbetsmiljö, så tjänar 
placeringsritningen också syftet att vara underlag för kommunikation mellan 
dem som ska genomföra bygget. Planen kan t ex användas som karta vid 
diskussioner som rör förhållanden ute på arbetsplatsen (Nordstrand och Revai, 
2002). 

3.1.1 Utförandet  
En komplett placeringsritning med en lämplig skala har till syfte att tydliggöra 
en illustration av byggarbetsplatsen. Skala 1:400 är vanligt använd. Oftast 
behövs samråd mellan planerare och markentreprenören samt andra specialister. 
En byggkonstruktör måste kanske svara för dimensionering av sponter, 
ställningar, körbryggor, och fundament etc. Samt att utformningen av den 
tillfälliga el-anläggningen kan kräva insatser av en Elingenjör. Flera 
myndigheter behöver kontaktas för samarbete och för ansökan om vissa 
tillstånd. Överskådligheten ökar väsentligt om planen färgläggs, då kan även 
små enheter synas bättre (Nordstrand och Revai, 2002). 
 
Som utgångspunkt kan planerare rita huskroppen och eventuellt grannfastigheter 
som kan inverka på kranplaceringen. Träd och buskar som ska bevaras läggs 
också in liksom anslutande gator och vägar samt eventuella 
högspänningsledningar och övriga hinder. Detta underlag ligger till grunden för 
fortsatta arbeten för att få fram placeringsritningen. Det är lämpligt att använda 
2D CAD när placeringsritningen görs (Ibid). 
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Det är svårt att ange några detaljerade anvisningar till hur placeringsritningen 
ska uppföras. Varje arbetsplats har olika förutsättningar och villkor. Vid 
nybyggnadsobjekt kan det vara gott om plats för bodar och upplagsplatser, 
medan det nästan alltid är trångt och ont om ytor vid ombyggnadsobjekt i 
tätorter. Vissa generella riktlinjer kan emellertid anges, nämligen (Ibid): 
- Material ska, om möjligt, levereras direkt till inbyggnadsstället utan 

mellanlagring 
- Materialtransporter och personalförflyttningar skall göras så korta som 

möjligt 
- Risker för skador på personal, material, fordon, omgivande träd och 

byggnader måste alltid beaktas 
- Beakta miljöpåverkan som energianvändning, buller, damm, avloppsutsläpp 

och markförhållanden 
- Rätt handläggning av källsortering och sophantering 
- Enkla lösningar medför ofta god ordning på arbetsplatsen 
- Möjligheten att utnyttja färdigställda delar av byggjobbet bör undersökas. 
 
Eftersom olika slags resurser används i olika skeden av bygget så ställs 
efterhand olika krav på placeringsritningen, därför måste det ibland planeras för 
varje byggskede (det gäller oftast vid mycket stora projekt). T ex under 
stombyggandet är det tunga enheter som formar, armeringskonstruktioner, 
betong samt förtillverkade element som ska hanteras och lyftas av byggets 
kranar, medan under stomkompletteringsskedet är det ofta fuktkänsliga, 
utrymmeskrävande, ömtåliga samt stöldbegärliga byggvaror som hanteras, 
delvis av andra personalkategorier än tidigare under byggets gång. Vissa delar är 
i stort sätt oförändrade under hela byggtiden t ex kontor, transportvägar samt 
vissa upplagsytor, medan andra förändras (Ibid). 

3.1.2 S-kostnader 
Lagerhållningen på en byggarbetsplats är omgärdad av flera problem och 
bekymmer. Det som gör byggarbetsplatsen till den svåraste lagringsplatsen är s-
kostnaderna, vilket innebär skador, spill samt stölder (Nicklasson et al, 2004). 
- Skador kan uppstå vid felaktig hantering, påkörning, material lagras felaktigt 

och fukt. Kostnader uppkommer främst när varor står i vägen på trånga 
arbetsplatser och i en miljö som de inte är anpassad för 

- Spill är inte bara den låga möjligheten till återbruk och kostnader för 
avfallshantering, utan även kostnader för händelser som onödiga transporter 
samt onödigt omfattande hantering 

- Stölder kan skapa stora störningar i produktionen, stölder är ett problem som 
ökat och kan vara svårt att minimera på byggarbetsplatsen. 

 
Kostnaden för s-posterna kan inte bli noll, men kan minimeras om 
lagringsplatsen flyttas uppåt i distributionskedjan (Ibid). 



    16

3.1.3 Beaktande inför planeringen 
Här följer en del synpunkter som bör beaktas vid förberedelse av 
placeringsritningen. 
 
Transportvägar 
Planerare måste säkerställa framkomligheten genom transportvägar under 
byggets olika skeden och att vägarna är dimensionerade för byggets behov. 
Planerare bör eftersträva ”rundkörning” och enkelriktning samt att kurvor och 
eventuella vändplatser dimensioneras efter de största bilarnas mått (Nordstrand 
och Revai, 2002). 
 
Upplagsplatser 
Byggmaterial ska hamna direkt på platsen för inmontering på ett välplanerat 
bygge. Denna tanke kan i vissa fall vara svår att förverkliga fullt ut i praktiken 
men målsättningen ska definitivt vara inriktad mot sådana lösningar. På trånga 
arbetsplatser, där det knappast finns något val i det avseendet, lyckas oftast den 
här ambitionen bättre (Ibid). 
 
De upplagsplatser som måste till, t ex armerings- eller stämpupplag, bör 
planeras avseende läge och storlek. Stora upplagsplatser kan locka till sig 
material. Upplagsplatser planeras med hänsyn till transportvägar, kranradie, 
entréer, arbetsplatsförråd och inbyggnadsställe etc. Materialupplag och 
lossningsplatser ska placeras inom kranarnas arbetsområden, som ligger närmast 
respektive inbyggnadsställe. Planerare måste se till att ingen onödig manuell 
hantering uppstår, där inräknas även långa transportvägar (Ibid). 
 
Varje gång det skett en omplacering av material kan det innebära stora risker för 
skador, därför bör detta minimeras. 
 
Kontor, personalbodar, förråd och verkstäder 
Planering för olika typer av bodar handlar om rätt val med hänsyn till storlek, 
lokaldisposition, och placering. Det bör tas hänsyn till entréer och eventuella 
gångbryggor och trappor vid tvåplansuppställningar. Bodarna placeras om 
möjligt så att det är lätt att ansluta vatten och avlopp (Nordstrand och Revai, 
2002). 
 
Arbetsplatskontor 
Kontoret bör ligga så nära infart, byggobjekt och andra bodar som möjlig, helst 
med uppsikt över infarten och arbetsplatsen. Kontoret bör utformas så att det 
passar den arbetsplatsorganisation som har valts (Ibid).  
 



    17

Personalbodar 
Bör placeras med så korta gångavstånd som möjligt till byggobjektet och övriga 
arbetsplatser. Varje byggjobbare går till och från boden upp till åtta gånger per 
dag. En samlad gruppering har sina fördelar, men kravet på korta gångtider kan 
ibland motivera en annan placering (Ibid). 
 
Förråd och verkstäder 
Dessa enheter placeras invid transportväg och intill en upplagsplats, som även 
kan nås av kran. Förråd och verkstäder kan bestå av bodar och låsbara containrar 
(Ibid). 
 
Maskiner  
Kranar 
På placeringsritningen ska byggkranarnas centrum anges, dess arbetsradie samt 
gärna även plushöjd på ”backen” samt krokhöjd. Detta är särskilt viktigt när det 
är flera kranar på bygget, i närheten av befintliga byggnader eller hinder av 
något slag. Planerare bör givetvis tänka på det egna objektets olika byggnader 
(Nordstrand och Revai, 2002).  
 
Hissar 
Bygghissar ritas in på placeringsritningen företrädelsevis i rätt skala och 
rättvända med tanke på öppningar. Beakta eventuell fasadställning och behov av 
intagningsbryggor (Ibid). 
 
Armeringsstation 
Armeringsstationen utformas så att armerarna får en ur ergonomisk synpunkt väl 
fungerande arbetsplats. Det ska finnas god plats för upplag och hantering av 
armeringsjärn. Armeringsstationen placeras med möjlighet till lossning från 
transportfordon utan att behöva låsa den egna kranen vid varje 
mottagningstillfälle. Byggkranen ska kunna lyfta armeringen på ett ur 
säkerhetssynpunkt betryggande sätt (Ibid). 

3.2 Områdesplanering – skedesplaner och färdigplaner 
I vissa fall kan beställaren ställa krav på att entreprenören redovisar 
skedesplaner eller färdigplaner. En skedesplan är en placeringsritning som visar 
arbetsplatsens disposition under ett visst skede av produktionen. Detta mål 
uppnås genom att initiera en särskild planering för att lösa behovet av 
avgränsningar mellan olika delar. Lösningar av kommunikationsproblem utgör 
ett väsentligt inslag, liksom hantering av miljöaspekter som buller och damm. 
Det kan i vissa fall vara lämpligt att upprätta en serie skedesplaner för att 
åskådliggöra hur entreprenören tänker disponera byggnadsområdet (Nordstrand 
och Revai, 2002). 
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Behovet av skedesplaner kan i första hand uppstå vid sjukhus och skolor där 
störningar från en pågående byggverksamhet kan bli ganska besvärande, men 
kan bli aktuella även industri-, kontors- och affärsverksamhet. Färdigplaner 
förekommer oftast när det uppförs ett antal flerbostadshus och det är viktigt att 
säkerställa ett färdigt område kring hus där folk redan har flyttat in (Ibid). 

3.3 Ytor innanför fasaden 
Akinci. et al, beskrivit i sin rapport ”Formalization and Automation of Time-
Space Conflickt Analysis” (2000) att det finns sex olika ytor som behövs för 
konstruktions aktiviteter enligt Lean Construction teorin (se 4.6.2). Definitionen 
av dessa ytor är (Akinci. et al, 2000):  
- Byggkomponentyta. Den fysiska ytan som upptas av byggkomponenter som 

ska installeras 
- Arbetslagsyta. Den yta som använda av ett arbetslag för att installera 

komponenter 
- Materialyta. Den yta som används för material som stödjer arbetslag eller 

komponenter under installation 
- Riskyta. Den yta som skapas, när en aktivitet skapar en riskfylld situation 
- Skyddad yta. Den yta som behövs för att skydda en komponent från troliga 

skador under en viss period i tiden 
- Temporär konstruktionsyta. Den fysiska yta som skapas genom temporära 

konstruktioner, t ex material till byggställningar. Temporära konstruktioner 
är modellerade som permanenta byggkomponenter. 

 
Sammanfattning 
Detta kapitel har beskrivit placeringsritningen samt aspekter att beakta vid dess 
upprättande. Denna ritning upprättas för att få en bra överblick på arbetsplatsens 
ytor och arbetsplatsdisponering. Till sist har det beskrivits vilka ytor som kan 
existera innanför fasaden vid konstruktionsaktiviteter enligt Lean Construction 
teorin. För att sedan kunna planlägga vad som skall ske under produktionen 
krävs det planering. Nästa kapitel kommer att behandla olika planeringsmetoder 
samt olika produktionsteorier.
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4 Metoder för produktionsplanering 
Föregående kapitel behandlade arbetsplatsdisposition, placeringsritningar samt 
hur ytor planeras för produktionen av byggnader. Detta kapitel kommer att 
besvara forskningsfrågan 2a: Vilka planeringsmetoder och verktyg finns i dag? 
För att kunna planera ett projekt idag finns det olika metoder och verktyg till 
hjälp. Här kommer en beskrivning av vilka metoder som används och en 
arbetsgång för stombyggnad. Här beskrivs även alternativa metoder för 
planering samt produktionsteorier.  

4.1 Produktionsplanering 
”Planning and scheduling is the language of project management”. Detta 
uttalande är av Project Management Institute före detta president Rober 
Yourzaks (Andersson, 2002).  
Han betonar planeringens centrala roll i projektstyrningssammanhang. I takt 
med datorernas utveckling och ökande tillämpningar, har flera programvaror 
utvecklats för att underlätta och förbättra projektplaneringen inom alla typer av 
projekt (Ibid).  
 
En väl upplagd och konsekvent genomförd planering utgör en av de mest 
betydelsefulla förutsättningarna för ett bra produktionsresultat. Att bygga ett hus 
innebär ett komplicerat samspel mellan många inblandade personer, företag och 
andra intressenter. Det leder till att många olika faktorer måste tas hänsyn till. 
Med planering som hjälpmedel fångas olika förutsättningar upp, det görs egna 
bedömningar, värderingar och beslut fattas. Resultatet blir ett program att bygga 
efter (Nordstrand och Revai, 2002).  
 
Alla byggobjekt ska planeras, men nivå och omfattning kan variera beroende på 
byggets storlek och svårighetsgrad. Angående planeringens innehåll är det 
viktigt att inte likställa begreppet planering med att upprätta en tidplan. Tidplan 
är förvisso ett mycket viktigt styrinstrument, men definitivt inte det enda. 
Produktionsplanering handlar i princip om tider, metoder, resurser och samband. 
Vägen till en hållbar tidplan går via strukturering, metodarbete och 
resursplanering. Där måste olika aspekter beaktas som inköp, leveranser, 
organisation och maskinfrågor. Först när hänsyn tagits till allt som kan påverka 
innehållet och uppbyggnaden av en produktionsplan är det läge att upprätta och 
fastställa en sådan (Ibid). 
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Planeringen måste vara dokumenterad i t ex arbetsplaner, tidplaner samt 
resursplaner som tillsammans bidrar till produktionsplaneringen. För att kunna 
styra en verksamhet måste det finnas goda kunskaper om hur det planeras, det 
vill säga vilka planeringsmetoder som finns och vilken planeringsteknik som är 
lämplig i en viss situation. För att kunna planera byggandet av t ex ett hus, måste 
det också finnas ingående kunskaper om det blivande byggobjektet. Förutom 
allmänna byggtekniska kunskaper måste planerare kunna läsa och tolka ritningar 
samt beskrivningar, så att de får en klar bild av hur den färdiga byggnaden ser ut 
och är konstruerad. Planering av byggproduktionen kräver också att planeraren 
vet hur det går till att bygga, t ex (Nordstrand och Revai, 2002): 
- Vilka slags byggmetoder som finns 
- Vilka aktiviteter (arbetsmetoder) som en byggmetod består av 
- Vilka resurser (personal, material, maskiner, hjälpmedel) som behövs för att 

utföra de olika aktiviteterna 
- Hur mycket av de olika resurserna som behövs för att utföra en viss mängd 

arbete 
- Vad det kostar att nyttja olika resurser. 

4.2 Aktiviteter 
För att veta vilka moment som anses vara aktiviteter, så måste dessa 
arbetsmoment innehålla vissa faktorer. Dessa faktorer kommer från Lean 
Construction teorin (se 4.6.2). Dessa faktorer är (Ballard, 1999):  
- Föregående aktivitet skall vara avslutad 
- Material (på plats) 
- Information (hur och vad) 
- Utrustning (t ex arbetsutrustning) 
- Arbete (t ex arbetslag) 
- Yta (se föregående avsnitt 8.1)  
- Externa förhållanden (t ex väder, detta är speciellt viktigt för platsgjuten 

betong). 

4.3 Dagens planeringsmetoder 
Inom byggnadsindustrin tillämpas i huvudsak två olika tekniker i samband med 
planering av produktion, den traditionella planeringen samt nätplanering 
(Nordstrand och Revai, 2002). Idag används vanligast Critical Path Method 
(CPM)-baserade nätverk för produktionsplanering och diagram för att beskriva 
det föreslagna schemat för ett projekt (Koo och Fischer, 2000). 
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4.3.1 Traditionell planering 
Enligt den traditionella planeringstekniken redovisas resultatet/tidplanen i form 
av ett så kallat Ganttschema (Nordstrand och Revai, 2002). Ganttschemat 
utvecklades i början på 1900-talet av Henry Laurence Gantt. Ett Ganttschema 
består ofta av två olika delar (Andersson, 2002): 
- Tabell  
- Grafisk del.  
 
I tabellen finns det information om aktiviteterna i form av dess namn, 
varaktighet, start- och sluttider etc. I den grafiska delen representeras 
aktiviteterna som liggande staplar parallellt längst en horisontell tidsaxel 
(Andersson, 2002). 
 
Händelser, så kallade Milestones, kan representeras i den grafiska delen som 
trianglar, kvadrater eller andra symboler som markerar ett momentant skeende. 
Även aktivitetsinformation kan skrivas i anslutning till respektive aktivitet i den 
grafiska delen (Andersson, 2002). Aktiviteternas start och slutpunkt kan avläsas 
på en tidsskala. Planen ger en överskådlig bild av vad som ska göras och när det 
ska göras (Nordstrand och Revai, 2002). Ursprungligen presenterades inte 
aktiviteternas inbördes beroende i Ganttschemat. Men i många av dagens 
planeringsprogram finns det möjlighet att grafiskt ange och visa 
aktivitetskopplingar i schemat. Det finns fyra olika typer av kopplingar som 
beskriver aktiviteternas inbördes beroenden (Andersson, 2002): 
- Finish-Start,  

 
 
- Finish- Finish,  

 
- Start-Start  
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- Start- Finish  

 
 
Det går relativt enkelt att upprätta, avläsa och tolka ett Ganttschema vid enklare 
projekt. Men i komplexa projekt får det följden att diagrammet inte ger en 
korrekt bild av hur aktiviteterna hänger samman som ett projektförlopp. Ett stort 
antal aktiviteter kan kräva filtrering för att inte diagrammet ska bli klumpigt 
(Andersson, 2002). 
  

 
Figur 8 Ganttschema. 

4.3.2 Nätplanering 
Under andra världskriget genomfördes många stora projekt. Många av dessa 
behandlade och utvecklade komplexa vapensystem. Dessa projekt innehöll stora 
mängder av data och det krävdes snabba beslut, detta ledde till ett behov av att 
förbättra metoder för projektstyrning. I slutet av 50-talet fanns det flera 
tillämpningssystem för nätplanering. I första hand var det Project Evaluation and 
Reviewing Technique (PERT) och Critical Path Method (CPM), dessa metoder 
ligger som grund för modern projektplanering. En grundläggande skillnad är att 
PERT-metoden är händelseorienterad och CPM metoden är aktivitetsorienterad 
(Andersson, 2002).  
 
Grunden för nätplanering är att det arbete som ska utföras delas upp och 
beskrivs i form av aktiviteter. En aktivitet utgörs av ett väl definierat 
arbetsmoment som kräver tid och resurser för att genomföras. Nätverksplanering 
kan presenteras på två olika sätt, antingen som pilnät eller blocknät. Vilket som 
är mest lämplig är i huvudsak en personlig bedömning. Vid planering av 
byggprojekt är pilnäts-metoden den vanligast förekommande. Blocknät är 
däremot lättare att beskriva i en datormodell och är därför det vanligaste i 
projektplaneringsprogram. Microsoft Project (Ms Project) är ett program som 
hanterar blocknäts-planering. MicroPlanner X-pert är ett av de fåtal 
planeringsprogram som hanterar båda sätten för nätverksplanering (Andersson, 
2002). 
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4.3.3 CPM-Schema 
Idag används oftast en blandning av traditionell planering och nätverksplanering 
för produktionsplanering, den kallas för CPM-schema. CPM-scheman är alltså 
ett Ganttschema som presenteras med ett blocknät samt att aktiviteternas relation 
i tidenräknas ut med hjälp av CPM-metoden.  
 
Men CPM-schemat tillhandahåller ingen information gällande 
utrymmessammanhang eller komplexitet av projekt komponenter. För att 
identifiera utrymmes aspekter av projektet måste användare titta på 2D ritningar 
för att begreppsmässigt associera komponenterna med de relaterade 
aktiviteterna. Eftersom CPM-nätverk är en abstrakt representation av projektets 
schema, behöver användaren tolka aktiviteterna för att begripa sekvensen de 
medför (Jongeling och Olofsson, 2004).  
 
Begränsningar av CPM schemat:  
- Innehållet i schemat är svårt att förklara för de personer som inte är med i 

planeringsarbetet (Nordstrand och Revai, 2002) 
- Olika projektmedlemmar kan utveckla olika tolkningar när de ser på CPM-

schemat. Detta kan få som följ att effektiv kommunikation mellan 
projektmedlemmar kan bli försvårad  

- Att tolka schemat kan ibland bli svårt, för att i typiska scheman kan det 
finnas hundra eller tusentals olika aktiviteter. Detta kan medföra 
identifieringsmisstag t ex kontrollera schemat för dess kompletta och rätta 
logik  

- Det går inte att se konsekvenserna av avvikelser ifrån det planerade förloppet  
- Det kan vara svårt att tolka hur långt arbetet har kommit i produktionen 

genom att se på schemat. T ex det har gått 50 % av tiden på en aktivitet, har 
arbetet kommit 50 %? samt ska en aktivitet vara 100 % färdig innan en annan 
aktivitet kan börja?  

- I Ganttschemat kan det vara svårt att se länkning mellan aktiviteterna, alltså 
relationen mellan aktiviteter  

- I schemat kan det ses vilka aktiviteter som styr produktionen tidsmässigt, 
men oftast måste en egen uppfattning göras om dessa aktiviteter är kritiska 
för bygget 

- Ganttschemat kan dölja brister i planeringen. 
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4.4 Planeringsgången med CPM scheman vid stombyggnad 
CPM- teknikens grundsten är aktiviteterna, innan nätverksplanen kan upprättas 
ska en kartläggning ske av vilka aktiviteter som verksamheten består av samt 
nivå (Andersson, 2002). För plastgjutna stommar ska det kartläggas först vilka 
olika typer av våningsplan som förekommer, och vad de olika våningsplanen har 
för olika aktiviteter. Det söks efter likheter mellan våningarna så att arbetarna på 
ett rationellt sätt kan genomföra stomarbetet. Planerare bör sikta på att hitta ett 
mönster, där de kan utnyttja likheter som finns mellan olika byggnadsdelar. Det 
är önskvärt att valda aktiviteter ligger på samma detaljnivå (Nordstrand och 
Revai, 2002). 
 
Detta kan göras genom en metod som kallas Work Breakdown Structure (WBS). 
Detta är en vedertagen metod för att strukturera projekt och har utvecklats av det 
amerikanska försvarets upphandlingsorganisation. WBS har till syfte att 
identifiera vad som ska göras i ett projekt, vem som är ansvarig för respektive 
del samt hur projektets olika delar är relaterade till slutproduktionen. WBS är en 
hierarkisk nedbrytning av projekttuppgiften i olika delar, där även t ex 
våningsplanen kan brytas ned och preciseras ytterligare i flera steg. En WBS kan 
omfatta alla nivåer i projekthierarkin ned till den lägsta nivån som utgörs av 
aktiviteterna (Andersson, 2002). 

 
Figur 9 Exempel på ”Work Breakdown Structure”. 
 

1 

1.2 1.1 1.3 

1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.3.1 1.3.2 1.3.3 



    25

Strukturplan/Varvschema  
När aktiviteterna och deras nivå är definierade, är nästa steg att ta fram en 
strukturplan. En strukturplan för projekt med platsgjutna stommar är att upprätta 
ett varvschema. Detta varvschema är en mycket detaljerad plan som har till syfte 
att ange ett mönster som visar hur en serie aktiviteter ska utföras för varje 
våningstyp. Där redovisas i vilken ordning de olika aktiviteterna i byggprojektet 
ska utföras i förhållande till varandra. Planeringen för ett varvschema utmynnar i 
två planer (Nordstrand och Revai, 2002): 
- Den ena är själva varvschemat med sin tidsskala, där redovisas aktiviteterna, 

arbetskrafts- och kranresurser. Tidsskalan är en så kallad blind skala, alltså 
utan kalender, med en indelning som möjliggör en planering per 
arbetstimme.  

- Den andra planen är ett formvandringsschema som visar hur formmaterial 
nyttjas etapp för etapp eller dag för dag, beroende på vilken indelning som 
ger den mest detaljerade redovisningen. 

  
För att kontrollera att upplägget i varvschemat verkligen fungerar i kombination 
med våningsplan över och under, samplaneras minst två våningsplan i ett 
varvschema (Ibid). 
 

 
Figur 10 Varvschema för platsgjutna stommar (Bergh och Persson, 2003).  
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Arbetsplan 
Sista steget är att utarbeta en arbetsplan för byggobjektet. Arbetsplanen ska 
återspegla de realistiska förväntningarna om stomarbetets genomförande med 
hänsyn till inkörning och störningar i produktionen. Denna arbetsplan skall 
redovisa samtliga våningar. Arbetsplanen redovisar det planerade tid- och 
resurssatta upplägget av stomarbetet med hänseende till sambanden mellan 
aktiviteterna. Planen skall ha en sådan detaljnivå att den möjliggör avstämning i 
produktionen vid fritt valda tidpunkter, på en valfri dag. Datumskalan för 
arbetsplanen ska vara uppdelad på arbetsdagar som minsta tidsenhet. 
Aktiviteterna ska redovisas på en god detaljnivå, vilket också gäller 
byggdelarna. Planen ska vara resurssatt och behovet skall markeras vid varje 
aktivitet. Planeringen består i princip av två delar (Nordstrand och Revai, 2002): 
- Planering för typplaner  
- Planering av udda våningsplan.  
 
För att bestämma när i tiden aktiviteterna ska utföras kan beräkning ske med 
hjälp av CPM-metoden (Ibid). 

4.4.1 CPM Metoden för Tidananalys 
Den huvudsakliga utgångspunkten i CPM metoden är att aktivitetens varaktighet 
är känd och bedömningen upplevs som säker, genom tidigare erfarenheter av 
samma arbete eller på annat sätt. Nu återstår att göra en beräkning av nätverket 
för att ta reda på när i tiden respektive aktivitet kan utföras, samt hur lång tid 
projektets genomförande tar (Andersson, 2002). Vid beräkningen utgår det ifrån 
uppmätta arbetsmängder, förväntade enhetstider samt lämpliga resurssatser 
(arbetslagstorlekar) för varje enskild aktivitet (Nordstrand och Revai, 2002). 
Följande information om respektive aktivitet kommer fram genom tidsanalysen 
(Andersson, 2002): 
- När aktiviteten tidigast kan starta 
- När aktiviteten tidigast kan avslutas 
- När måste aktiviteten senast starta för att inte försena efterföljande 

aktivitet/aktiviteter 
- När måste aktiviteten senast avslutas för att inte försena efterföljande 

aktivitet/aktiviteter.  
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Tidanalysen delas upp i två olika moment. Först beräknas nätverket från vänster 
till höger, det vill säga från projektets start till projektets slut. Denna beräkning 
ger respektive aktivitets tidigaste start och slut, samt projektets totala 
varaktighet. I moment två beräknas nätverket från höger till vänster och detta 
ger de två återstående tiderna för aktiviteten (Andersson, 2002). 

 
Figur 11 Exempel på tidanalys med CPM-metod. 
 
Beräkningsgången går till på följande sätt: Projektet startar vid tiden 0, som 
anger att aktivitet A kan påbörjas, och aktivitet A kan således tidigast starta vid 
tid 0. Aktivitet A har en varaktighet på 5. Detta betyder att aktivitet A tidigast 
kan avslutas vid tidpunkten 5. Aktivitet B och D kan tidigast starta vid tidpunkt 
5. På följande sätt upprepas beräkningen på samma sätt för alla aktiviteter. 
Aktivitet E har en sluttid 29, detta betyder att projektet tidigast kan avslutas vid 
tidpunkten 29. Beräkningen av aktiviteters senaste start och slut följer samma 
beräkningsmönster, men då utgås det ifrån projektets slut och går successivt 
tillbaka mot projektets start. Men om aktiviteterna C och D avslutas senare än 
tidpunkt 19 leder detta till att projektets sluttid kommer att förskjutas 
(Andersson, 2002). 

4.5 Alternativ metod för planering 
En av de nya metoderna för produktionsplanering är Line of Balance (LoB). 
LoB är en planeringsmetod som, till skillnad från CPM metoden, utgår ifrån ett 
utrymmesperspektiv. Fördelen med den här typen av planering är att 
utrymmeskrockar lätt kan identifieras utifrån schemat. 
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4.5.1 Line of Balance 
Line of Balance (LoB) är en planeringsmetod som fokuserar på relationen 
mellan tid och plats. Dyna Project är den första kommersiella programvaran som 
hanterar LoB. Dyna Project tillåter enkel inmatning av kompletterande data och 
förutser framtida problem. Fördelen med systemet är att användaren kan planera 
ett möjligt schema som inte är känsligt för störningar under produktionen. 
Planerare kan grafiskt se kompromissen mellan schemats varaktighet och 
känsligheten för störningar. Tidsbuffertar kan planeras för att minska effekterna 
av variationer i arbetsflödet (Kankainen och Seppänen, 2005). 
 
Ett LoB schema består av två axlar (se Figur 12), en som visar tiden (X- axeln) 
och en som visar platsen (Y- axeln). Aktiviteter visas som linjer i diagrammet 
där varaktigheten på aktiviteten styr linjens lutning.  
 
I Dyna Project går det att visa planeringen på flera olika sätt. Förutom att visa 
planeringen som ett LoB schema kan den exempelvis visas som ett Ganttschema 
eller som ett resursdiagram, där arbetskraftsfördelningen visas under hela 
projektet. I ett CPM schema planeras aktiviteterna för varje enskild händelse, det 
innebär t ex att gjutning av stommen kan förekomma på flera olika ställen. I ett 
LoB diagram planeras aktiviteten, gjuta stomme, som en enda linje som sedan 
kopplas till utrymmen i ett projekt under en viss tid. I ett LoB är det tänkt att 
endast de kritiska aktiviteterna ska finnas med, därför går det i Dyna Projects 
LoB schema att släcka de aktiviteter som inte är kritiska för projektet. Det gör 
att det blir lättare att tolka schemat och att se vad som egentligen kan ställa till 
problem för produktionen. 
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I Figur12 visas ett LoB schema där väldigt många aktiviteter visas. Dessutom är 
aktiviteterna planerade så att det kommer att bli många störningar under 
produktionen, speciellt på de ställen som ringats in i schemat. 
 

 
Figur 12. LoB schema.  Schemat visar att det är mycket stor risk för störningar. 
 
Omplanering för aktiviteter i ett LoB schema kan göras på två olika sätt. Genom 
att justera aktivitetens starttid till en tidigare eller senare start (i Dyna Project 
kan det göras genom att dra aktiviteten längs tidsaxeln) eller genom att justera 
aktivitetens resurser, detta kan ses på linjens lutning. T ex om en aktivitet får 
mera resurser kommer den att utföras fortare samt att linjen får en mindre 
lutning. (det går att få ett snabbare eller långsammare förlopp på aktiviteten 
genom att justera hur mycket personal som ska användas).  
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I Figur 13 visas samma schema efter att det har planerats om, schemat visar att 
det är betydligt mindre risk för störningar. 
 

 
Figur 13. LoB med en liten risk för störningar. 
 
Huvudprincipen för LoB är att hinder för schemaaktiviteter tas i beaktning i ett 
tidigt skede av projekteringen. Genom planering med LoB kan arbetsflödet 
mellan hantverkarna planeras så att avbrott minimeras. Mängdschemat 
integreras i ett tidigt skede tillsammans med huvudschemat så att hinder för 
materialtillgänglighet, arbete, kontrakt och ingenjörskonst kan tas i beräkning 
(Kankainen och Seppänen, 2005). 

4.6 Produktionsteorier 
Planering är bara en faktor för att skapa effektivisering, kvalitetsökning samt 
kostnadssänkningar av projekt. Det finns många olika produktionsteorier som 
tillsammans med planering ökar möjligheterna att få ett framgångsrikt projekt. 
Här nedan beskrivs teorier, såsom Lean Construction, som har ökat i popularitet. 
Lean Construcktion bygger på Lean Production som utvecklades av den 
Japanska biltillverkaren Toyota och har lett till bl a Last planner som är ett 
system för produktionskontroll. 
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4.6.1 Lean Produktion 
Denna teori går ut på att minska alla former av spill i produktionen. Exempel på 
spill kan vara (Nicklasson et al, 2004): 
- Väntetider 
- Överproduktion 
- Mellanliggande materiallager  
- Transporter  
- Defekta produkter etc. 
 
1937 infördes begreppet ”Just in time” (JIT). JIT är en filosofi som anger att rätt 
detalj anländer till den önskade platsen i förädlingsprocessen precis när behovet 
av den uppstår i precis det antal som efterfrågas. Det här ledde till att processen 
gick från ”pushing”, där det gick ut på att detaljerna skulle pressas framåt i 
förädlingskedjan och medföra hög produktivitet, till ”pulling” där detaljerna ska 
dras framåt i förädlingskedjan (Nicklasson et al, 2004).  
 
Det skapades starkare band till underleverantörerna genom att införliva dem i 
företagets produktionssystem, det gjordes genom att det totala antalet 
underleverantörer minskades och de gavs utökat utvecklings- och 
produktionsansvar (Nicklasson et al, 2004). 
 
Begreppet Lean Production brukar på svenska översättas med ”mager” eller 
”resurssnål” produktion. Alla onödiga aktiviteter bör elimineras, t ex pauser, 
transporter, väntetider och störningar. En strävan är att skapa enkelhet i 
produktionen. Lean production kan delas in i fyra huvudområden (Nicklasson et 
al, 2004):  
- Produktutveckling  
- Tillverkning  
- Förhållande till underleverantörer samt  
- Förhållande till återförsäljare. 
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Trots att Lean Production hela tiden utvecklas är grundprincipen klar. 
Konstruera ett produktionssystem som kan leverera en vara på beställning men 
upprätthåll inga mellanliggande lager. Det här konceptet inkluderar (Howell, 
1999): 
- Identifiera och leverera ett värde till kundens värde. Eliminera allt som inte 

medför ett värde 
- Organisera produktionen som ett kontinuerligt flöde 
- Optimera produkten och skapa ett pålitligt flöde genom att stoppa 

produktionslinjen när fel upptäcks, dra till sig komponenter och skicka vidare 
information och fattade beslut 

- Eftersträva perfektion. Leverera på beställning en produkt som möter 
kundens önskemål utan att hålla lager. 

4.6.2 Lean Construction 
Begreppet Lean Construction kommer ifrån produktionskonceptet Lean 
Production och detta är överförbart och anpassat till byggbranschen. Denna 
metod är baserad på produktionsfilosofi och bygger på välkända principer som 
(Nicklasson et al, 2004): 
- Just-in-time (JIT) 
- Total Quality Management (TQM) 
- Concurrent Engineering  
- Visual management 
- Total productive maintenance (TPM).  
 
Byggbranschen har nekat många idéer från tillverkningsindustrin med tron att 
byggbranschen är annorlunda. Tillverkningsindustrin gör delar som ingår i 
byggprojektprojekt men utformningen och konstruktionen av unika och 
komplexa projekt, i en högst osäker omgivning under stor tids- och 
schemapress, är fundamentalt annorlunda från att tillverka plåttunnor. Men t ex 
spill inom byggandet och inom tillverkningsindustrin uppstår ur samma 
aktivitetstänkande. ”keep intense pressure for production on every activity 
because reducing the cost and duration of each step is the key to improvement” 
(Howell, 1999).  
 
Drivkraften bakom varför Lean Construction utvecklats, var genom identifiering 
av vanliga problem i byggbranschen som låg produktivitet, dålig säkerhet, ringa 
arbetsförutsättningar och otillfredsställande kvalitet. Detta var en av grunderna 
för att söka svar i Industriella metoder för bilindustrin och försöka koppla dem 
till byggbranschen (Nicklasson et al, 2004). 
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Figur 14 Lean Tempel. 
 
Det som intresserade byggbranschen var vad Lean production står för, eliminera 
spill, fokusera på material- och informationsströmmar, löpande förbättringar etc. 
Tankegången i Lean Construction är de fem olika delarna som illustreras i Figur 
14 (Nicklasson et al, 2004).  
  
Att hantera byggprojekt genom Lean Construction är annorlunda jämfört med 
den typiska nutida hanteringen därför att (Howell, 1999): 
- Det är en klart faktabaserad leveransprocess (tillverkning efter 

beställning/behov) 
- Det är menat att maximera prestationen för kunderna i projektnivå 
- Det utformar samtidigt produkt och process 
- Det medför kontroll över produktionen genom hela projektet.  
 
En översikt av vilka problem som har avhandlats under de första åren i Lean 
constructions historia, visar att det absolut mesta arbetet har handlat om att 
minska spill. Lite arbete har behandlat projektstyrningens principer och ännu 
mindre har handlat om problemen att maximera värdet för kunden (Bertelsen, 
2004). 

4.6.3 Last Planner 
Last Planner System of Production Control är en metod för logistikplanering i 
byggbranschen. I byggprocessen behöver fokus flyttas från vad som ska hända 
till vad som kan ske för att framställa vad som kommer att ske. Genom att utgå 
från arbetsplatsens behov och förutsättningar och inte bara se på planeringen, 
kan alla händelser effektiviseras i byggprocessen (Nicklasson et al, 2004). 
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I Last Planner beskrivs arbetsflödet på byggarbetsplatsen, och den minsta 
enheten som arbetas med är veckoplaneringar. De aktiviteter som ska vara med 
på planeringen skall vara så kallade ”sunda” aktiviteter, dvs att aktiviteten har 
alla förutsättningar för att kunna utföras under den planerade perioden. Den 
information som behövs för att avgöra vad som kommer att ske under perioden, 
måste väljas utifrån vad som kan göras och inte bara vad som ska göras. Syftet 
med denna metod är att se in i framtiden för att säkra sunda aktiviteter, desto fler 
av dessa aktiviteter som finns att välja mellan när veckoplaneringen skall läggas 
gör att arbetet går smidigare och snabbare fram (Nicklasson et al, 2004). 

 
Figur 15 Last Planner. 
 
För att veta vad som ska göras och vilka aktiviteter som är sunda finns det sju 
olika strömmar till arbetet som måste vara uppfyllda. Om inte alla strömmar 
finns kan inte arbetet utföras. Dessa sju strömmar är (Nicklasson et al, 2004). 
Inre strömmar 

1. Föregående arbete skall vara avslutat 
2. Det skall finnas nödvändig plats för att utföra arbetet 

Yttre strömmar 
3. Yttre omständigheter skall vara i ordning, som kontrakt och godkännande. 

Men väderfaktorn är alltid osäker 
Resursströmmar 

4. Material skall finnas 
5. Arbetsredskap skall finnas 
6. Arbetskraft skall finnas till hands 
7. Ritningar samt arbetsbeskrivningar skall finnas till hands. 
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För att kunna planera vad som ska göras och i vilken ordning behövs det en 
huvudtidplan. Denna plan beskriver hela byggprocessen efter vad som är 
fastslaget i kontraktet (Nicklasson et al, 2004). Den här tankegången kan nu 
knytas ihop med hela byggprojektet och förloppet illustreras i Figur 16. 

 
Figur 16 Last Planner i hela Projektet. 
 
För att Last Planner ska föra arbetet framåt, måste det tas hänsyn till mer än bara 
vilka uppgifter som kan utföras, utan också vilka som måste göras för att senare 
uppgifter ska bli möjliga att utföras. Detta arbete kan delas upp i två 
huvudelement (Nicklasson et al, 2004): 
- Styrning av arbetsuppgifter. Syftet är att den som utför arbetet ska ha en så 

bra arbetsbeskrivning som möjligt och att feedback kommer tillbaka, så att 
systemet eventuella kan förbättras 

- Koordinering av arbetsförloppet. Detta syftar på att alla arbetsuppgifter ska 
utföras i exakt rätt ordning för att flödet på byggarbetsplatsen ska vara i så 
jämn takt som möjligt. 

 
Sammanfattning 
Detta kapitel beskrevs produktionsplanering, dagens traditionella 
planeringsmetoder med nätverk- och CPM scheman samt hur planering av 
stombyggnad går till med CPM metoden. Det finns idag alternativa sätt att 
planera produktionsscheman, detta kan ske med hjälp av LoB metoden. Till sist 
beskrivs produktionsteorier som har ökat allt mer i popularitet: Lean 
Construcktion, Lean Production och Last planner. Nästa kapitel behandlar 
produktmodeller, hur de fungerar, dess uppbyggnad och vad som är skillnaden 
mellan en produktmodell och en 3D CAD ritning.  
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5 Modellering med 3D CAD  
Föregående kapitel behandlade bl a vilka planeringsmetoder och de verktyg som 
finns för att optimera planeringsprocessen. Detta kapitel kommer att behandla 
forskningsfrågan 2b: Vad är produktmodeller och hur modelleras de i 3D CAD? 
Vanligtvis används 2D ritningar, som representation för den önskade 
byggnaden. Produktmodeller kan öka förståelsen för byggnaden i ett tidigare 
skede. 
 
Inom byggindustrin är modellering med 3D produktmodeller en relativt ny 
företeelse. Det kan bero på flera olika saker. Ett kan vara att byggprocessen är 
en komplicerad process med ett flertal olika aktörer som verkar inom vitt skilda 
områden. Inom andra industrier är det ett mer nära förhållande mellan aktörerna 
samt att det finns en utpekad ägare för processen och därmed informationen. Det 
innebär att det finns tydligare incitament för en utveckling och användning av 
produktmodeller, de styr både processer och produktdefinitioner (Tarandi, 
2003). 
 
Inom stål-, trä- och prefabbetongprojektering med produktmodeller i 3D, har det 
kunnat påvisas i princip noll projekteringsfel eftersom byggnaden har 
provmonterats och byggts en gång virtuellt. Alla tillverkningsritningar för att 
producera t ex en stålstomme har automatiskt genererats ur 3D modellen, och 
risken för mänskliga misstag har minimerats. Idag är det närmast ett krav att all 
stålprojektering sker med hjälp av produktmodeller eftersom att kvalitén har 
höjts avsevärt, kostnaden sänkts med 10-20 % samt att montagetiden förkortats 
med upp till 30 %. Det som skapar efterfrågan är, förutom noll fel, att 
stålentreprenörerna kan nyttja numerisk information direkt från modellen (via så 
kallade CNC- filer) för att styra verkstadsrobbotar (Edgar, 2003). 
 
Produktionsskedet är en mycket viktig del av platsgjutet betongbyggande. 
Tillämpning av befintliga och nya produktionstekniker på ett välplanerat sätt är 
avgörande för att uppnå effektiviteten av dessa tekniker. Jämfört med 
platsgjuten betong, är tillämpning av objektorienterad teknologi mycket mer 
naturligt för stål, trä och prefabricerad betong. Dessa produkter är redan 
objektorienterade vilket underlättar tillämpning av objektorienterade 
projekterings- och planeringsmetoder, såsom 3D och 4D CAD. 
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En av de styrkor som finns med platsgjuten betong är möjligheten att fritt välja 
form och materialegenskaper efter eget tycke. Egentligen vilken form som helst 
kan skapas genom formning av betong på plats i ”skräddarsydda formar”. Denna 
frihet och möjlighet att ”skräddarsy” designen kan delvis förklara den avsaknad 
av standardproduktkataloger för platsgjutna betongobjekt. En huvudorsak för 
denna avsaknad är faktorn att produkten är ett material och inte ett byggobjekt 
(Jongeling et al, 2005). 

5.1 Vad är en byggproduktmodell? 
Det finns troligen ingen entydig definition om vad som menas med en 
byggproduktmodell. Det skulle kunna sägas vara en datamodell, som beskriver 
”både den fysiska och logiska sammansättningen av en byggnad” eller ”all 
information om byggnadsverket under dess livscykel” (Edgar, 2002). 
 
Modeller har funnits länge och använts på många olika sätt. Syftet med en 
modell är att på ett förenklat sätt avbilda något – existerande eller planerat. I en 
produktmodell ska det gå att hantera produkten och tillhörande information över 
dess livscykel. Av detta följer att t ex en CAD modell i 3D, där objekten endast 
är fristående geometriska enheter, inte utan vidare kan sägas vara en 
produktmodell (Tarandi, 2003). 

 
Figur 17 Beskrivning av skillnaden mellan text till en produktmodell (Olofsson, 2005).  
 
Uppkomsten av begreppet produktmodeller kom i och med CAD programmen, 
som från början enbart hanterade grafik, men som sedan kopplades ihop med 
databaser. Det är från denna tidpunkt som information började knytas till CAD 
modellerna. I början knöts informationen till 2D grafikblock men senare även 
till 3D grafikblock. Nu talas istället om objekt och objektsorientering (Edgar, 
2002),  
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Hittills har endast ett fåtal produktmodeller inklusive verktyg utvecklats för 
byggsektorn och då oftast i grupper av företag och organisationer. Detta faktum, 
tillsammans med den avancerade teknologin, gör att det krävs samverkan för att 
utveckla och implementera produktmodeller i byggsektorn, vilket innebär att det 
behövs standarder (Tarandi, 2003). 

5.2 Produktmodellens uppbyggnad 
Strukturen för en produktmodells uppbyggnad brukar kallas för 
objektorientering. Här följer en beskrivning av hur en produktmodell kan vara 
uppbyggd. 

5.2.1 Objektorientering 
Med objekt orienterad menas att en modell definierar ett objekt, t ex väggar, 
dörrar och fönster. Det är baserat på ett produktträd som bryter ner byggnaden 
från en helhet till olika objekt, i olika nivåer (Blokpoel, 2003). 
 

 
Figur 18. Produktträd som visar strukturen för objektorientering. 

5.2.2 Objekt 
Ett objekt kan sägas vara ett litet paket med data. Alla data kring en byggdel 
paketeras i ett paket. Paketet innehåller förutom grafisk representation, även 
objektets egenskaper i text och numerisk form. Här brukar det talas om objektets 
attribut, engelskans properties. Egenskaper kan vara bredd, höjd, längd, vikt, 
materialkvalitet, miljöpåverkan etc. Det är metoden att räkna samman alla objekt 
samt dess egenskaper, som ger möjligheten att automatiskt skapa en 
mängdförteckning. I en databas har varje objekt ett ID-nummer. Varje objekt 
blir således unikt (Edgar, 2002). 
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För en produktmodell finns tre aspekter på objekt (Edgar, 2002): 
- Strukturell beskrivning. Logiska samband, som beskriver ett objekts 

uppbyggnad (Composition). En dörr kan t ex vara uppbyggd av karm, 
dörrblad, trycke osv. 

- Funktionell beskrivning. Beskriver objektens beteenden/funktioner. T ex att 
dörrbladet i en dörr ska gå att öppna, eller att dörren när den sätts in i en vägg 
skall skära upp ett hål 

- Grafisk beskrivning. Det går att representera allt med dum grafik, men det 
går inte att göra något intelligent, utan den strukturella och funktionella 
beskrivningen (Edgar, 2002). Den grafiska beskrivningen beskriver enbart 
hur föremålet ska se ut. 

5.2.3 Objektklasser 
Objekt brukar sorteras i objektklasser. Detta kan dels vara rent 
programmeringstekniskt, dels som ett sorteringsbegrepp. En objektsklass kan 
vara t ex en dörr. I objektsorienterade programmeringsspråk skapas dörrobjektet 
i databasen som en instans (kopia) av klassen dörr. Kopian ”ärver” då alla 
egenskaper som definieras av dörrklassen. Detta innebär att dörrobjektet ”vet 
om” att det är en dörr, och således är det möjligt att programmera in en 
intelligens i dörrobjektsklassen. Om dörren träffar en vägg, så kan dörren endast 
placeras parallellt med väggen (Edgar, 2002).  
 
Industry Foundation Classes - IFC 
I ett byggprojekt använder sig i regel de olika projektörerna av olika 
programvaror beroende på vad de ska göra. Den information som en projektör 
skapar, lagras i produktmodellens databas och blir därmed tillgänglig för övriga 
projektörer. För att produktmodellen ska fungera måste de olika programvarorna 
förstå varandras information (de måste prata samma språk). Därför krävs det 
standardisering. 
 
Industry Foundation Classes (IFC), syftar till att bli en industristandard i bygg 
och förvaltningssektorn för överföring av data i produktmodeller mellan 
datorsystem. Standarden utvecklas genom Industry Alliance for Interoperability 
(IAI) vars medlemmar är utvecklare eller användare av programvaror. 
Utvecklingsarbetet görs av experter med särskild kunskap om IFC-standarden 
(Ekholm et al, 2000). 
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5.3 Produktmodellservrar 
Med en produktmodellserver menas att huvudmodellen är lagrad på en server, 
vilket gör att alla som deltar i projekteringen kan jobba på samma ritning via 
Internet, beroende på rättigheter. 
 
Exempel på produktmodellserver 
WebSTEP är en produktmodellserver baserad på IFC, utvecklad av Eurostep. 
Den administrerar de in- och utgående filerna, samtidigt som ett antal funktioner 
möjliggör navigering i informationsmängden i trädstrukturer eller i 3D. Avsikten 
är att det är de olika programvarorna utanför servern som ska skapa, förändra 
och ta bort objekten. Produktmodellservern fungerar som en lagrings- och 
samordningsplats (Tarandi, 2003). 
 
Servern har bl a följande funktioner (Tarandi, 2003): 
- Rättigheter och säkerhet 
- Versionshantering och överföring av delmodeller 
- Vyer och gränssnitt.  

 

5.4 Exempel från Sverige 
Programvaran Steelcad har använts i ett flertal 
stålstommeprojekt i Sverige under många år. Det är 
ett bra exempel på en produktmodell, om än inte 
baserad på standarder. Alla element och kopplingar 
är objekt med relationer i en databas. Till objekten 
finns bl a geometri och materialegenskaper knutna, 
för att möjliggöra beräkningar och analyser. Ett 
exempel på en byggnad projekterad i Steelcad är 
Kista Science Tower. Byggnaden är Sveriges högsta 
kontorsbyggnad på totalt 158 m (Tarandi, 2003). 
 

 
 
 
Figur 19. Kista Science Tower (Edgar 2003). 
 
All data förs över direkt till CNC- styrda maskiner i Finland, där plåtar och 
profiler kapas och borras. Med denna teknik minimeras arbetet på plats och 
tiden flyttas istället till verkstaden, där arbetsmiljön är bättre och tryggare 
(Tarandi, 2003). 
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Sammanfattning 
Detta kapitel har beskrivit vad en produktmodell är, dess uppbyggnad och vad 
som skiljer en vanlig 3D CAD modell från en produktmodell. I nästa kapitel 
beskrivs hur produktmodeller kan användas som ett 
produktionsplaneringsverktyg genom integrering med tidplanering. Denna 
integrering brukar i CAD sammanhang kallas för den fjärde dimensionen eller 
4D CAD.  
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6 4D CAD modellering och simulering 
Föregående kapitlet beskriver produktmodeller, dess uppbyggnad samt 
skillnaden mellan en vanlig 3D CAD modell och en produktmodell. I detta 
kapitel kommer forskningsfrågan 2c att besvaras: Vad är 4D CAD och hur 
kombineras 3D CAD tillsammans med en tidplanering? Här följer en kort 
beskrivning om 4D CADs historia samt om hur långt 4D CAD har utvecklats 
idag. Därefter följer en beskrivning av möjligheterna med 4D CAD samt 
framtida utveckling. 
 
4D CAD modellering är en relativ ny processmetod där 3D modeller är 
visualiserad i en 4-dimensionell miljö. Byggnadsplaneringen kan bli presenterad 
grafiskt genom att tillägga tidsdimension till 3D modellen. Detta tillåter 
projektplanerare att simulera och analysera ”what if” scenarier före arbetet har 
påbörjats på plats. Att värdera konstruktionsalternativ i en virtuell miljö anses 
vara ett slagkraftigt och kostnadseffektivt sätt att introducera och värdera 
förändringar i både konstruktionsprocessen och produktionen (Jongeling och 
Olofsson, 2004). Det som egentligen händer i 4D CAD program är att grafiska 
objekt tänds/släcks eller byter färg i en viss tidsföljd. Den här tidsföljden styrs 
av den tidplan som har kopplats till modellen (Edgar, 2002). 

6.1 Historik 
Det var förmodligen 1986 som den första tillämpningen skapades för 
simulering, i ett kärnkraftverksprojekt mellan Bechtel och Hitachi i Japan. 
Redan vid denna tidpunkt var det en praxis att använda 3D modeller som en 
integrerad del av projekteringsprocessen för sådana avancerade byggprojekt hos 
dessa företag. Idén med 4D CAD applikationen på den tiden, var att importera 
modeller från Product Data Management (PDM) och att kunna hitta det mest 
optimala sekventiella förloppet för installationer av processutrustning etc. Tids- 
och kostnadsbesparingar var enorma. Den nya produkten kallades ”Computer 
Construction Aided Engineering” (CCAE), och döptes senare om till 4D 
Planner. Den hade dock den begränsningen att tidplaneringen var tvunget att 
göras i samma system, det gick inte att importera en tidplan från något 
tidplaneringsverktyg (Edgar, 2002). 
 
4D Work Planner är ett dataprogram som identifierar tidsutrymmeskonflikter, 
bestämmer mängden av kollisioner samt uppdaterar orginalschemat och 
kostnadsuppskattningar. Efter detta utvecklades även ett verktyg för att 
importera tidplaner och mappa dem med CAD objekt från olika CAD system 
som t ex AutoCAD och MicroStation (som är en programvara). Detta verktyg 
kallades ”Construction Simulation Toolkit”. Idag heter produkterna ”Enterprise 
Navigator och Dynamic Animator”(Edgar, 2002 ). 
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6.2 Dagens 4D CAD 
Utvecklingen har gått från att använda datorgrafik för att huvudsakligen visuellt 
simulera och intensifiera produktdesign, till forskning om att införliva grafisk 
illustration för att assistera planerare i processdesign. De brister i traditionella 
CPM- och diagramscheman har resulterat i undersökningar och 
utvecklingsansträngningar för att sammanföra projektplaneringsverktyg med 3D 
CAD (Jongeling och Olofsson, 2004). De två viktigaste faserna för 4D CAD är 
(Edgar, 2002 ):  
- I tidiga skeden av byggprojektet (planeringsfasen)  
- Under själva byggprocessen (information och uppföljning). 
 
De tredimensionella modellerna underlättar förståelsen för en byggnad, och 
vilka kollisioner som kan uppstå i projekteringsstadiet. De berättar dock inte 
vilka kollisioner som kan uppstå under produktionsstadiet. Tidplaneringen för 
produktionen är i regel ett separat dokument, som måste tolkas separat och 
relateras till ritningen. Med 4D CAD kopplas tidplanering och 3D CAD ritning 
ihop. Därmed är det möjligt att spela upp produktionsskedet sekventiellt, med 
den verkliga tidsföljden. På så sätt kan produktionen simuleras i förväg och då 
kan kollisioner upptäckas och förhindras från att uppstå (Jongeling och 
Olofsson, 2004). 
 
Att värdera olika konstruktionsalternativ genom att använda virtuella modeller i 
en samarbetsmiljö, är ett annorlunda sätt än hur de flesta traditionella 
konstruktionsprojektet idag är fullföljda. Pappersbaserade planeringsmaterial 
och 2D ingenjörers ritningar är vanligt använda till att kommunicera produktens 
kännetecken och karaktärer (Koo och Fischer, 2000).  
 
Geometrisk data och temporärdata är presenterad i kommersiell 4D CAD 
programvara, men nyttan av dessa modeller har än så länge huvudsakligen 
koncentrerats på visualisering av konstruktionsprocessen, i stället för integration 
och analys av konstruktionsoperationer. Planeringsprocessen i 
byggnadsindustrin är fokuserad på organisationen och Work Breakdown i stället 
för konstruktionsoperationer, flöden samt materialleveranser (Jongeling och 
Olofsson, 2004).  
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6.2.1 Skapa en 4D CAD modell 
Det finns flera olika aspekter som bör beaktas innan det bestäms vilket 4D CAD 
verktyg som skall användas (Fischer, 2005): 
- Det 4D modelleringsverktyg som väljs kan påverka inlärningskostnader och 

modelleringstid betydande 
- Behövs 3D CAD format? Krävs det olika standarder t ex IFC? 
- Behöver modellen ha en återkoppling till schemat? 
- Skall det vara dynamisk uppdatering? Skall detta ske manuellt eller krävs det 

att detta sker automatiskt? 
- Behövs 4D CAD animationer och uppspelnings funktioner? 
- Engångsmodell eller en modell som skall finnas under hela projektet? 
 
När dessa frågor är besvarade är det mycket lättare att välja rätt 4D CAD 
verktyg för ändamålet (Fischer, 2005). 
 
Det finns ett flertal olika program som klarar av att skapa en 4D CAD modell. 
Ett flertal av dessa är dock inte renodlade 4D CAD program. Exempel på sådana 
program är (Fischer, 2005): 
- Revit (Autodesk) 
- 3D Studio (Autodesk) 
- Navigator/Schedule Simulator (Bentley) 
- ArchiCAD (Graphisoft) 
- Tekla Structures (Tekla) 
- PDS (Integraph). 
 
Dessa program är egentligen 3D CAD program som har en extrafunktion där ett 
tidsschema kan importeras. Det går då att använda 3D modellen som en 4D 
CAD modell. Fördelen med den här typen av program är att det går att ändra, 
modellen direkt i programmet. Aktiviteterna kopplas direkt till ritningens lager 
och därmed behövs ingen ”mappning”. Användaren behöver därför inte 
”mappa” om modellen eller importera nya CAD komponenter vid ändringar.  
 
Nackdelen med dessa program är att de genererar väldigt tunga modeller. Det 
medför stora begränsningar eftersom att modellerna kommer att bli mycket 
svåra att hantera när de blir stora. Men även att 4D CAD användare är ofta inte 
bekanta med CAD miljöer. 
 
Exempel på program som är renodlade 4D CAD program är (Fischer, 2005): 
- Common Point 4D (Common Point) 
- Timeliner (Navisworks) 
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I dessa program länkas separata 3D modeller och tidplaner ihop för att sedan 
simuleras.  

6.2.2 CIFE 
På Center for integrated facility engineering (CIFE) laboratoriet på Stanford 
University, sker grundforskning för bland annat utvecklig av 4D CAD. Flera 
olika prototyper till 4D CAD-verktyg har tagits fram och även testats i skarpa 
projekt (Edgar, 2002). 
 
CIFE 4D CAD som är basen till Common Point 4D, tillåter användare att 
påverka schema och CAD-data i en enda miljö. Som i sin tur underlättar många 
olika typer av alternativa 4D CAD scenarion (Koo och Fischer, 2000). 
Arbetssättet är följande, 3D CAD modellen konverteras om till filformatet 
VRML (Virtual Reality Markup Language) och CPM-schemat sparas som 
textfil. Sedan importeras dessa filer till 4D CAD programmet. I 4D CAD 
verktyget sker sedan mappning mellan aktivitet och CAD-objekt. CIFE 4D CAD 
innehåller bland annat följande funktioner (Edgar, 2002): 
- Koppla flera olika aktiviteter till samma CAD-objekt 
- Möjligheten att spela tidplanen fram och tillbaka 
- Möjligheten att visualisera ”Lay-Down” areas (tillfälliga lagerplatser för 

material)  
- Avancerade funktioner för att dela ett CAD-objekt (t ex en vägg) i segment 

så att en visualisering av olika etapper t ex gjutning möjliggörs.  
- Definiera olika färger för olika typer av aktiviteter.  
 
Vid 4D CAD animering visas de pågående aktiviteterna med namn, vilket 
underlättar förståelsen av vilken aktivitet som är markerad. Men denna 4D 
CAD-modell har ingen direkt koppling till CAD modellen, ingen koppling 
bakåt. Om resultatet av en 4D CAD visualisering visar att ändringar måste ske, 
går det inte att överföra dessa ändringar tillbaka till tidplanen. Vid en ändring av 
aktivitetsindelningen krävs en ny mappningsprocess (Edgar, 2002). 
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6.2.3 Fallstudie 
Bonsang Koo och Martin Fischer gjorde en fallstudie tillsammans med en grupp 
av studenter vid Standford University (Koo och Fischer, 2000). Denna fallstudie 
gjordes för att bevisa effektiviteten av en 4D CAD modell som presenteras med 
hjälp av ett konstruktionsschema. 4D CAD modeller är användbara alternativ till 
projektschemaverktyg som CPM, nätverks- och diagramtabeller. Vid fallstudien 
omvandlades 2D ritningar till 3D CAD modeller genom användning av 
AutoCAD R14. Schemat för projektet var representerad med Primavera´s P3. 
Schemasimulatorn importerar schemat och CAD data samt tillåter användaren 
att länka aktiviteter med de relaterade komponenterna. Den resulterande 4D 
CAD modellen demonstrerar konstruktionssekvenser genom att visa följande 3D 
CAD ritningar som en tidsprocess. Detta gör det möjligt för fler personer att 
förstå schemat fortare och identifiera potentiella problem (Koo och Fischer, 
2000).  
 
Schemat 
Studien visar att det är svårt att göra sig en föreställning om 
konstruktionsprocessen bara genom att titta på CPM schemat och det ansågs 
klumpigt att associera varje komponent i 2D ritningen till de relaterade 
aktiviteterna i schemat. 4D CAD modellen visar komponenter när och var de är 
byggda och visar tydligt om aktiviteter i schemat har rätt ordningsföljd. Det kan 
ofta bli svårt att identifiera aktiviteter om det inte finns någon ordning/hierarki i 
schemat, pg a att aktiviteter kan ha ömsesidig tillhörighet (avslut – start 
relationer etc.) och dessa kan lokaliseras i olika delar av schemat (Koo och 
Fischer, 2000). 
 
Detaljnivåer  
4D CAD modellen visar att detaljnivån för aktiviteterna i schemat inte alltid är 
tillräcklig för att visa en klar vy av CAD objekten och hur dessa objekt 
egentligen ska byggas. Ett bra exempel i denna studie var aktiviteten resa 
stålstommen. Denna enskilda aktivitet representerar montering av stommens 
balkar och pelare i hela byggnaden samt ramar och takstolar för andra våningen 
och taket. Aktiviteten hade en varaktighet på 15 dagar. 4D CAD modellen 
visade dessa komponenter som grupperade tillsammans och framträdde på 
skärmen vid samma tidpunkt och hade samma varaktighet. 4D CAD modellen 
gjorde det lätt att verifiera lämplighet och konsekvens för 
konstruktionsaktiviteternas detaljnivå. Mer detaljer är att föredra för att medföra 
verkligare konstruktionssimulationer (Koo och Fischer, 2000). 
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Aktivitet  
Vid undersökning av 4D CAD modellen kunde det identifieras vilken 
komponent som inte har en relaterad aktivitet i schemat. Användare behöver 
veta varför aktiviteterna i schemat har en viss ordningsföljd, det blir svårt att 
begripa den aktuella statusen för projektet bara genom att överblicka själva 4D 
CAD modellen. T ex vilka komponenter har blivigt installerade och vilka 
aktiviteter har blivigt utförda? 4D CAD modellen är ett bra sätt att kontrollera 
byggnadens design och att alla objekt är relaterad till minst en aktivitet. Detta 
tillhandahåller en lätt visuell kontroll att schemat faktiskt inkluderar aktiviteter 
för hela projektets omfattning som är representerad i 2D ritningar och 3D CAD 
modeller (Koo och Fischer, 2000). 
 
Information 
4D CAD modellen är värdefull för att lagra information om vad som byggs, när 
det byggs och var det byggs. Modellen innehåller dock inte all information som 
är önskvärd för att kunna värdera alla aspekter av byggprocessen (Koo och 
Fischer, 2000). 
 
Resultat av fallstudien 
Vid denna studie upptäcktes två stora planeringsmissar som hade kunnat 
förorsaka både tids och kostnadsstegringar för projektet (Koo och Fischer, 
2000): 
1. Det överhängande ventilationssystemet för våning två, var planerat att 

installeras före bjälklaget för våning två och takstolarna var färdigställda. Det 
skulle innebära att det inte finns någon plattform att stå på vid arbetet med 
installationen. Eftersom att takets ramverk inte heller var installerat skulle det 
inte finnas något att hänga upp systemet i. Det här är uppenbarligen ett 
förbiseende av logiken i schemat.  

2. Ventilations- och Elentreprenörerna planeras utföra arbeten i etapp T på 
andra våningen medan taket fortfarande är under konstruktion. Eftersom att 
taket inte är färdigställt finns det inget väderskydd för etapp T:s arbeten, trots 
att utförandet är planerat till vintern (december 8-15). Eftersom att 
arbetsplatsen är belägen i Colorado (USA) är det viktigt att arbetet har 
väderskydd. Medan taket installeras utförs det inget arbete i övriga etapper 
som är skiljda från etapp T. Inget arbete är planerat till första våningen som 
skulle ha skydd för vädret. Schemat kunde ha justerats så att el- och 
ventilationsentreprenörerna kan arbeta på första våningen istället för etapp T 
på andra våningen.  
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6.3 Möjligheter med 4D CAD 
Koo och Fischer, 2000 framhäver att 4D CAD är mera än bara virtuell 
simulering av konstruktionsprocesser och anser 4D CAD som ett analysverktyg, 
integrationsmedium och visualiseringsverktyg. 

6.3.1 Analysverktyg 
4D CAD modellen måste vara i stånd att framföra problemställningar till 
konstruktionsplaneraren som kan leda till sparad tid och till sist sänka den totala 
kostnaden för konstruktionen. 4D CAD modellen kan reducera projektkostnaden 
genom att underlätta för upptäckten av problem, som exempelvis tids- och 
utrymmeskonflikter, säkerhetsfrågor samt byggplatsens 
arbetsrumsbegränsningar, redan i ett tidigt skede av projektet. Som ett resultat 
kan planerare formulera mer realistiska scheman och kostnadsuppskattningar. 
Det tillåter också konstruktionsplanerare att analysera den mest lämpliga 
konstruktionsmetoden genom att skapa alternativa konstruktionsscenarion (Koo 
och Fischer, 2000). 

6.3.2 Integrationsmedium  
Forskning har fokuserat på tillämpningen av informationsteknologi (IT) som ett 
sätt att underlätta integrationsprocessen för alla parter som är involverade i 
planeringsprocessen. Visualisering anses vara ett av de viktigaste verktygen för 
att uppnå detta mål. Konstruktörer uppmärksammar inte alltid hur designen 
påverkar byggets arbetsföljd, fastän det kan leda till sänkta projektkostnader om 
arbetsföljden kan optimeras (Koo och Fischer, 2000).  
 
Projektmedlemmar kan använda 4D CAD modeller för att komma ifrån de 
begränsningar som 2D ritningar och pappersdokument systemen medför. 4D 
CAD modeller minskar risken att det byggs efter olika ritningar eftersom att 
konstruktörer och byggare arbetar med samma modell. Eftersom att geometri- 
och planeringsinformation är simulerad genom samma medium kan båda 
yrkesgrenarna ha fördelar av att överblicka varandras perspektiv. Många 
problemställningar ignoreras under dagens planeringsprocess och lämnas istället 
för att lösas på plats. När 4D CAD modellen byggs upptäcks dessa problem på 
en gång och blir således svåra att försumma. Detta leder till att det blir naturligt 
för konstruktörer, planerare och byggare att samarbeta på ett ömsesidigt sätt. 
Genom byggande av 4D CAD modellen, kan användaren värdera schemat och 
dessutom upptäcka designbegränsningar som tvingar schemat att bli upprättat på 
ett speciellt sätt. Med hänsyn till det kan 4D CAD modellen bidra till en ökad 
kommunikation mellan konstruktörs- och produktionsgrenarna och tjänstgör 
därmed som ett samarbetsverktyg (Ibid). 
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6.3.3 Visualiseringsverktyg  
4D CAD modellen förebygger behovet av att göra sig en föreställning om 
anknytningen mellan aktiviteter och komponenter som finns i tidschemat (Koo 
och Fischer 2000). Det går att göra en liknelse mellan en 4D CAD modell och 
ett flygsimulatorprogram för piloter. Om piloterna genomgår 
flygsimulatorprogrammet flera gånger blir följden att det går lättare att utföra 
detta arbete i verkligheten (Fischer, 2005). 
 
2D ritningar och scheman behöver inte längre användas för att göra sig en 
föreställning om arbetsföljden av aktiviteterna. 4D CAD modellen förebygger 
mycket av denna tolkningsprocess och tillåter användare att överblicka de två 
separata dokumenten genom ett medium (Koo och Fischer, 2000). 

6.4 4D CAD:s framtid 
Resultatet av olika analyser visar att 4D CAD modellen ökar bl a begripligheten 
av projektets schema, därigenom tillåts användare att upptäcka misstag eller 
potentiella problem tidigare i projektet.  
 
Koo och Fischer framhäver förutom fördelarna med 4D CAD, att verktygen 
behöver förbättras. Det första som måste bestämmas är syftet med 4D CAD 
modellen. Det är syftet som bestämmer detaljnivån av 4D CAD modeller. 
Därför måste metoder utvecklas för att assistera användare att göra lämpliga 
beslut och automatisera dataförberedelser för scheman. För att påskynda 
generationen av 3D CAD modeller, måste bättre CAD verktyg utvecklas som 
kan automatisera respektive steg som involveras för att skapa en 3D modell. För 
att stödja datorbaserade analyser av 4D CAD modellen måste schematiska 4D 
CAD modeller utvecklas. Dessa modeller kan stödja kunskapsbaserade system 
som kan antyda potentiella problem och vidarebefordrar information till 
användaren (Koo och Fischer, 2000). 
 
Modelleringsprocessen och resultatet av 4D CAD forskningens analys som 
gjordes av Jongeling och Olofsson 2004, visar att virtuella prototyper av vissa 
konstruktionsprocesser är möjliga. Men att specificera konstruktionsoperationer 
är svårare att presentera. Akbas (2004) noterade att när modeller representerar 
konstruktionsoperationer exakt ökar modellens komplexitet betydande och då 
krävs även ökade ansträngningar för att skapa och upprätthålla dessa 
processmodeller (Jongeling och Olofsson, 2004).  
 
Forskning som gjorts av Akbas 2004, Akinci 2002, Heesom 2003, Li 2003 och 
Mallasi 2002 visar ökat intresse i 4D CAD modellering med avsikt att stödja 
analyser av t ex arbetsutrymme, arbetsflöden och användning av resurser i 4D 
CAD miljöer (Jongeling och Olofsson, 2004).  
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Med utveckling av 4D CAD modeller kan det bli möjligt att animera 
arbetsplatsdispositioner (APD planer), för att kunna visa temporära 
materiallager, kranplacering, blockerade tillfartsvägar etc. Förutom ”just in 
time” leveranser av inbyggnadsvaror ska byggplatsen utifrån tidsattributen 
kunna beställa exakta mängdning ifrån CAD modellens databas. T ex hur många 
m3 betong skall gjutas imorgon och hur många betongbilar skall beställas 
(Edgar, 2002). 
 
Sammanfattning 
Detta kapitel handlar om 4D CAD, hur långt forskningen samt implementering 
gått idag, till möjligheter att 4D CAD är mer än bara visuell simulering av ett 
bygge. Här tas även några aspekter upp om framtiden för 4D CAD. I nästa 
kapitel skall litteraturstudien analyseras, där kommer en sammanfattning av 
kapitlen som skall bidra till idéer för hur en 4D CAD modell för platsgjuten 
betong skall kunna utarbetas.
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7 Analys till teoridel 
Teoridelens kapitel tar tillsammans upp olika aspekter för dagens sätt att arbeta 
med plastgjuten betong, samt hur planering, produktmodeller och 4D CAD kan 
bidra till att effektivisera och sänka de totala kostnaderna för projektet. Dessa 
kapitel beskriver vilka moment som ingår vid betonggjutning, hur arbetsplatsens 
disposition planeras, dagens och nya planeringsverktyg för planering av 
produktionen, produktmodeller och 4D CAD. 
 
Här nedan kommer en sammanfattning av de kända samt mindre kända aspekter 
som kan bidra till 4D CAD modellens utarbetande för platsgjuten betong, samt 
idéer för hur denna modell skall kunna visualisera produktionen av ett 
byggnadsprojekt på bästa sätt.  

7.1 Analys av moment relaterade till betonggjutning 
I detta kapitel beskrevs vilka moment som finns vid platsgjutning av betong. 
- Platsgjutning av stommar sker generellt genom olika standardmoment som 

enkling, armering, installationer, dubbling, gjutning samt borttagning av 
formar.  

- Armering görs efter speciella armeringsförteckningar som upprättas av 
konstruktören, där föreskrivs hur arbetet skall utföras och vilken typ av 
armering som skall användas.  

 
Platsgjutningens aktiviteter är idag kända moment, men dessa kopplas inte 
tillsammans som en kedja av aktiviteter så att de skulle kunna användas för en 
4D CAD modell.  
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7.2 Användning och planering av olika ytor på 
arbetsplatsen 
I detta kapitel beskrivs dagens sätta att planera arbetsplatsens disposition. 
- I dag kan placeringsritningar förutom att visa arbetsplatsens disposition även 

fungera som en karta vid diskussion som rör förhållanden ute på 
arbetsplatsen. En komplett placeringsritning har till syfte att tydliggöra en 
illustration av byggarbetsplatsen.  

- Enligt Lean Construction teorin, kan det existera sex olika typer av ytor för 
en konstruktionsaktivitet. Dessa typer är: 

o Byggkomponentyta 
o Arbetsyta 
o Materialyta 
o Riskyta 
o Skyddad yta 
o Temporär konstruktionsyta 

- Denna placeringsritnings överskådlighet ökar väsentligt om planen färgläggs, 
då kan även små enheter synas tydligare.  

- Idag så används 2D ritningar vid placeringsritningens framtagande.  
- Eftersom olika slags resurser används i olika skeden av bygget så ställs 

efterhand olika krav på placeringsritningen, detta resulterar i att det ibland 
planeras en för varje byggskede (detta gäller främst vid mycket stora 
projekt). 

- På placeringsritningen ska byggkranarnas centrum anges, dess arbetsradie 
samt gärna även plushöjder på ”backen” och krokhöjd. 

- Oftast behövs det samråd mellan planerare, markentreprenörer och andra 
specialister. 

 
Idag fungerar 2D CAD placeringsritningar förutom att visa arbetsplatsens 
disposition även som en informationskälla vid diskussion rörande arbetsplatsen 
samt visar hur det ser ut på arbetsplatsen vid olika skeden av byggprojektet. Om 
en 4D CAD modell tas fram för byggnaden kan överskådligheten tydliggöras 
direkt och genom att hela produktionen ses, behövs ingen serie av 2D ritningar 
längre. Denna modell kan färgläggs redan från början för att öka förståelsen 
även för små objekt. T ex kranar kan representeras på olika sätt i en 4D CAD 
modell, detta medför att på ett enkelt och pedagogiskt sätt, förstå hur dessa ska 
planeras in för att få det optimala arbetsflödet. Idag planeras och visas inte 
byggnadens ytor innanför fasaden där arbetet av stombyggnaden sker, detta kan 
bidra till att det idag kan uppstå rumskonflikter. Idag krävs det att olika 
yrkesgrenar samarbetar när placeringsritningarna framtas. Detta samarbete 
skulle kunna utvecklas mera så att en 4D CAD modell istället tas fram. 
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Enligt Lean Construction teorin kan det existera sex olika typer av ytor för en 
konstruktionsaktivitet. Eftersom att Lean Construction teorin skiljer på dessa 
typer av ytor, kan det vara värdefullt att illustrera dessa i en 4D CAD modell. 
Därmed kan aktiviteter och ytor som tillför ett värde urskiljas.  

7.3 Metoder för produktplanering  
I detta kapitel så beskrivs dagens samt nya planeringsverktyg för planering av 
produktionen. 
- Det är viktigt att inte likställa begreppet planering med att upprätta en 

tidplan. Tidplanen är ett viktigt styrinstrument men produktionsplanering 
handlar även om tider, metoder, resurser och samband mellan dessa aspekter 

- För att kunna styra en verksamhet krävs det goda kunskaper om hur det skall 
planeras, planeringsmetoder och planeringstekniker som är lämpliga för en 
viss situation. Förutom detta krävs det också ingående kunskaper om det 
blivande byggobjektet  

- Förutom allmänna byggtekniska kunskaper måste planerare kunna läsa och 
tolka ritningar och beskrivningar, så att han/hon får en klar bild av hur den 
färdiga byggnaden ser ut och är konstruerad 

- Planeringen skall resultera i en plan, denna plan ger en överskådlighet av vad 
som ska göra och när det ska göras 

- För att veta vilka moment som anses vara aktiviteter, så måste dessa 
arbetsmoment innehålla vissa faktorer, detta kommer från Lean Construction 
teorin. 

o Föregående aktivitet skall vara avslutad 
o Material 
o Information 
o Utrustning 
o Arbete 
o Yta 
o Externa förhållanden 

- CPM schemat tillhandahåller ingen information gällande utrymmes 
sammanhang eller komplexiteten av projektkomponenter. För att identifiera 
utrymmesaspekter av projekt måste användare titta på 2D ritningar för att 
begreppsmässigt associera komponenterna med de relaterande aktiviteterna 

- För att kontrollera att upplägget i ett varvschema verkligen fungerar i 
kombination med våningsplanet under och över, samplaneras minst två 
våningsplan i ett varvschema 

- Fördelarna med Line of Balance (LoB), metoden är att användarna kan 
planera ett möjligt schema som inte är känsliga för störningar. Genom att 
planera med LoB kan arbetsflödet mellan hantverkarna planeras så att avbrott 
minimeras. 
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Med 4D CAD modeller är det möjligt att spela upp produktionsskedet 
sekventiellt och på så sätt kan produktionen simuleras i förväg. Genom 
simulering av olika produktionsstrategier kan produktionsplaneringen optimeras. 
I 4D CAD modellen kan antalet aktiviteter och nivå som är lämplig att ha i 
planeringen värderas. I denna modell kan även utrymmesaspekter tydliggöras 
genom det kan ses hur den framtida planeringen fungerar med komponenterna i 
byggprojektet. Varvschemat skulle automatiskt kunna kontrolleras och därmed 
behövs inte det göras manuellt i en ny planering.  
 
LoB är en av de nya metoderna för produktionsplanering, det är en metod som 
utgår från ett utrymmesperspektiv. Fördelarna med den här typen av planering är 
att utrymmeskrockar lätt kan identifieras utifrån schemat.  

7.4 Modellering med 3D CAD  
Detta kapitel tar upp vad en produktmodell är, dess uppbyggnad och vad som 
skiljer en vanlig 3D CAD modell från en produktmodell.  
- En produktmodell är en 3D modell som innehåller information om varje 

enskilt objekt. Denna information kan vara t ex mått, volym, vikt, 
materialkvalitet, miljöpåverkan etc. 

- Jämfört med platsgjuten betong, är tillämpning av objektorienterad teknologi 
mycket mer naturligt för stål och prefabricerad betong. Dessa produkter är 
redan objektorienterade, det underlättar tillämpning av objektorienterade 
projekterings- och planeringsmetoder, som 3D och 3D CAD 

- Hittills har endast ett fåtal produktmodeller inklusive verktyg utvecklats för 
byggsektorn och då oftast i grupper av företag och organisationer. Detta 
faktum, tillsammans med den avancerade teknologin, gör att det krävs 
samverkan för att utveckla och implementera produktmodeller i byggsektorn, 
vilket innebär att det behövs standarder. 

 
Idag finns det många olika exempel på 3D produktmodeller för stål och 
prefabricerad betong. Detta saknas för platsgjuten betong. En av de styrkor som 
finns med platsgjuten betong är möjligheten att fritt välja form och 
materialegenskaper efter eget tycke. Denna frihet och möjlighet att ”skräddarsy” 
designen kan delvis förklara den avsaknad av standardproduktkataloger för 
platsgjutna betongobjekt. En huvudorsak för denna avsaknad är att produkten 
ses som ett material och inte ett byggobjekt. 
 
För att 4D CAD modellen skall kunna generera mera information än bara att 
bara visuellt simulera produktionsprocessen så måste 3D CAD ritningar ersättas 
med 3D produktmodeller. För att utvecklingen skall kunna framskrida så behövs 
det att byggbranschen tillsammans utformar standarder som sätter riktlinjer för 
hur en 3D produktmodell skall utformas och vad den skall innehålla. 
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7.5 Modellering med 4D CAD och simulering  
Detta kapitel handlar om vad 4D CAD är, hur långt forskningen gått idag, att 4D 
CAD är mer än bara 3D sammanlänkat med tid, samt framtidens 
forskningsområde för 4D CAD. 
- 4D CAD modeller tillåter projektplanerare att simulera och analysera ”What 

if” scenarion före påbörjat arbete på plats. Att värdera konstruktionsalternativ 
i en virtuell miljö är övervägt att bli ett slagkraftigt och kostandseffektivt sätt 
att introducera samt värdera förändringar i både konstruktionsprocessen och 
produktionen 

- De brister i traditionellt CPM- och diagramschema har resulterat i 
undersökningar och utvecklingsansträngningar, för att sammanföra 
planeringsverktyg med 3D CAD. De två viktigaste faserna för 4D CAD är i 
tidiga skeden av byggprojektet och under själva byggprocessen 

- De tredimensionella modellerna underlättar förståelsen för en byggnad och 
vilka kollisioner som kan uppstå under projekteringsstadiet. De berättar dock 
inte vilka som kan uppstå i produktionsstadiet. Tidplaneringen för produktion 
är i regel ett separat dokument, som måste tolkas separat och relateras till 
ritningar 

- Pappersbaserade planeringsmaterial och 2D ingenjörsritningar är vanligt att 
använda för att kommunicera produktens kännetecken och karaktär 

- Det första som måste bestämmas är syftet med 4D CAD modellen, det är 
syftet som bestämmer detaljnivån av denna modell 

- För att stödja datorbaserade analyser av 4D CAD modellen måste 
schematiska 4D CAD modeller utvecklas 

- Nya forskningsansträngningar i 4D CAD modellering visar ökat intresse för 
att integrera 4D CAD för att stödja analyser av t ex arbetsutrymmen, 
arbetsflöden och användning av resurser 

- Med utveckling av 4D CAD modeller kan det bli möjligt att animera 
arbetsplatsens disposition. 

 
4D CAD är betraktat som en teknik med stor potential att utvecklas. Förutom att 
planeringsmisstag upptäckts tidigare innan det sker ute på arbetsplatsen, vilket 
leder till att kostnaden för krockar samt planeringsmisstag kan minimeras, skall 
4D CAD även kunna användas för olika kvalitativa analyser såsom 
arbetsutrymme, arbetsflöden och användning av resurser etc. 
 
Sammanfattning 
Det här kapitlet analyserade de för 4D CAD viktigaste aspekterna ur teoridelen. 
Detta ligger till grund för nästa kapitel som ska behandla vad som skall 
undersökas i försöken och vilka faktorer som anses som viktiga att ha med i en 
4D CAD modell.
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8 Introduktion till försöken 
Analysen av teoridelen belyser flera aspekter från teorin som kan vara till 
användning vid framtagande av en 4D CAD modell. Följande data måste en 4D 
CAD modell innehålla: 
- Objet från CAD ritning 
- Ett tidschema. 
 
Här nedan följer en lista på de faktorer som examensarbetarna anser vara viktiga 
att en 4D CAD modell innehåller vid modellering av platsgjutna 
betongstommar: 
- Moment/aktiviteter som är relaterad till platsgjutning av betong så som 

formsättning, (enkling, dubbling) och gjutning 
- Ytor innanför fasaden: 

o Byggkomponentyta 
o Arbetsyta 
o Materialyta 
o Riskyta 
o Skyddad yta 
o Temporär konstruktionsyta  

- Färgsättning. 

8.1 Arbetsmanual ”relation mellan ytor och objekt av 
platsgjuten betong”  
För att det önskade resultatet på denna slutrapport skall uppnås, skall 
arbetsmanualer som beskriver relation mellan ytor och objekt av platsgjuten 
betong presenteras. Tanken är att en och samma tabell skall ligga till grunden för 
arbetsmanualerna. Dessa arbetsmanualer skall vara enkla att förstå och tolka, 
samt att de skall beskriva sambandet mellan aktiviteter och ytor (se rubrik, 3.3) 
och vilka ytor som bör visas vid en speciell aktivitet. Arbetsmanualen skall även 
beskriva hur de olika aktiviteterna ska utformas både i ADT och Common Point. 
Till Arbetsmanualen skall det eventuellt finnas en beskrivning av alternativa sätt 
att skapa och visa aktiviteter i Common Point, smarta lösningar samt problem. 
Denna tabell har detta utseende: 
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Figur 20 Skiss på en arbetsmanual. 

8.2 Studier 
För att testa arbetsmanualerna ”relation mellan ytor och objekt relaterade till 
platsgjutet betongbyggande” skall olika försök utföras och dessa är uppdelade i 
två olika delar. Det första försöket skall vara grundläggande. Detta för att se hur 
programmen fungerar samt vilka funktioner som skall användas för 
framtagandet av en 4D CAD modell. 
 
Det andra försöket skall undersöka hur ytor skall användas i en 4D CAD modell. 
Tanken är att först skapa små ytor till objekt i en 4D CAD testmodell. Dessa 
ytor skall kunna representera de 6 olika typerna av ytor (se rubrik, 3.3), som 
behövs för konstruktions aktiviteter. I en annan 4D CAD testmodell skall istället 
sektioner skapas, som delar upp byggnaden i olika delar. Dessa sektioner skall 
också kunna representera de sex olika ytorna samt att arbetsflödet skall kunna 
ses på ett överskådligt sätt.  
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Sammanfattning 
Detta kapitel beskriver vad som skall finnas med i en modell samt en ide för hur 
arbetsmanualer skall kunna se ut. Kapitlet beskriver även hur olika försök skall 
utformas samt vad de skall innehålla. Nästa kapitel beskriver hur de 
grundläggande försöken är utförda, vilka problem som uppstod samt lösningar.
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9 Grundläggande studier 
I föregående kapitel beskrevs vilka faktorer som en 4D CAD modell bör 
innehålla, vilka ytor som krävs för konstruktionsaktiviteter samt vilka 
arbetsmoment som anses vara aktiviteter. I detta kapitel skall programmen 
undersökas genom grundläggande försök, dessa syftar till att undersöka 
funktioner i Common Point samt att hitta objekt i ADT som kan representera 
gjutformar och ytor vid en 4D CAD modellering i Common Point. 
- Funktionen ”curtain walls” (i ADT) visade sig vara ett bra sätt att 

representera gjutformar, denna funktion är egentligen till för husbeklädnad. 
”Curtain walls” har en gallerliknande struktur vilket gör det lätt att se igenom 
till väggen bakom. Det gör det lättare att urskilja vägg från form på ritningen 
och i 4D CAD modellen. 

- Ytor visade sig kunna representeras av tunna ”slabs”, ett ”slab” är egentligen 
ett bjälklag.  

- I Common Point undersöktes funktionerna ”Activity types”, ”Transperancy” 
och konflikter. Dessa funktioner visade sig vara mycket användbara när 
gjutformar och ytor ska modelleras.  

9.1 Activity types 
Varje objekt har en aktivitetstyp, denna funktion kan ändras beroende på hur 
objektet ska visas. Det finns tre olika aktivitetstyper:  
- Construct  
- Temporary 
- Demolish. 
 
Utöver detta kan objektens färg och genomskinlighet (Transperancy) justeras i 
samma fönster som aktivitetstyp. Om ingen ändras görs i funktionen är det 
construct som används. Construct fungerar så att, objektet visas när aktiviteten 
startar och ligger sedan kvar hela tiden. Den här aktivitetstypen är lämplig när 
fasta konstruktionselement (som väggar och bjälklag) ska visas. Aktivitet typen 
temporary fungerar så att den endast visas inom det tidsintervall som regleras av 
schemat. Den här typen är lämplig att använda när objekten inte ska vara synliga 
hela tiden, som till gjutformar och tillfälliga ytor. Demolish fungerar tvärt om 
mot construct, det betyder att objektet syns från aktivitetens startpunkt och 
försvinner på den inställda sluttidpunkten. 
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9.2 Att modellera ytor 
För att modellera en yta måste det finnas ett objekt som kan representera denna 
yta. Ytan ritas in redan i ritningen som importeras ifrån ADT. Försöket visar att 
det inte fungerar att rita in områden med vanliga linjer, ett område måste 
representeras av ett objekt. Därför fick ytorna representeras av ”slabs”, som 
egentligen är ett bjälklag. Dessa ”slabs” gjordes mycket tunna, endast 10 mm, 
för att det inte skulle se ut som att det låg flera bjälklag på varandra eller att det 
skulle innebära problem för innerväggar som skulle komma att stå ovanpå 
ytorna. Detta gav uppkomsten till funderingar om hur ytorna kan kombineras för 
att de inte ska störa varandra. Ett försök gjordes därför för att undersöka hur 
ytorna kan kombineras med varandra. 
 

9.3 Hur kan ytor kombineras? 
Om ytorna representeras av ”slabs”, klarar då dessa att korsa varandra? För att 
undersöka det ritades en enkel byggnad upp i ADT. Byggnaden innehöll ett 
bjälklag, ett antal väggar, gjutformar (”curtain walls”) och ytor (tunna ”slabs”). 
Försöket syftade dessutom till att se på vilket sätt som ytorna kan kombineras 
med det ursprungliga bjälklaget. Därför ritades ytorna på olika nivåer (olika Z- 
koordinat). Det ena fick Z = 0 och det andra fick Z = -10, vilket innebär att den 
andra ytan var infälld i det ordinarie bjälklaget.  
 
Resultatet av försöket visade att den yta som fälldes in i bjälklaget ( Z = -10) 
inte syns vid en modellering i Common Point. Den yta som lagts ovanpå det 
ordinarie bjälklaget (med Z.= 0) syns däremot bra. Det innebär dessutom att det 
inte går att kombinera ytor på olika höjd nivåer när de ska mötas i ett hörn (den 
ena kommer att täcka den andra, även när den inte är aktiv). 
 
Att ytor täcker över varandra om de korsas i olika höjdnivåer är rätt naturligt, 
men hur blir det om olika ytor ska möta varandra i samma höjdnivå? Försöket 
fortsatte därmed genom att ytorna ändrades så att de låg i på samma höjd, Z- 
värdet sattes till noll vilket betyder att båda ytorna låg ovanpå det ordinarie 
bjälklaget. Dessutom söktes svaret på hur en yta påverkar en korsande vägg. 
Kommer väggen att stå ovanpå ytan och därmed bli högre än de övriga 
väggarna? När modellen importerades till Common Point gavs ytorna olika 
färger genom funktionen activity types, detta gjordes för att symbolisera olika 
typer av ytor och att skilja dem från varandra. 
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Ytorna visade sig kunna gå in i varandra utan att det blev några problem varken 
med korsande vägar eller mellan de ”slabs” som representerar ytorna. Men när 
båda ytorna skall vara synliga samtidigt blir en av ytorna överordnad den andra. 
I Figur 21 visas hur två ytor korsar varandra och den ena ytan blir överordnad 
den andra.  
 

 
Figur 21 Det inringade området visar två ytor som går ihop och ena området visas över 
det andra. 
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För att lösa det problemet gjordes försök med att ange en transparens för dessa 
ytor. Det visade sig att den genomskinlighet som kan åstadkommas med hjälp av 
att öka och minska transparensen är tillräcklig för att båda ytor skall kunna visas 
samtidigt. Det krävs dock ljusa färger för att båda ytorna skall synas genom 
varandra. Figur 22 visar hur samma område ser ut med transparenta färger. 
 

 
Figur 22 Område där ytorna går in i varandra. Ytorna har 59 % transparens. 



    67

9.4 Konflikter 
Flera olika aktiviteter kan länkas till samma yta. Det är praktiskt eftersom att en 
yta har olika egenskaper vid olika tidpunkter av bygget. Detta gör dock att det 
kan uppstå konflikter om en yta skulle planeras till flera olika ändamål vid 
samma tidpunkt. För att indikera en sådan felplanering finns en funktion som 
gör att det objekt som har fått en konflikt indikeras med en avvikande färg. För 
att testa den funktionen gjordes ett försök där en felplanering arrangerades. En 
yta blev sammanlänkad med två olika aktiviteter som planerades att ske vid 
samma tidpunkt. Konfliktfärgen angavs som röd. Figur 23 visar hur 
konfliktområdet visas som rött. Ingen transparens ställdes in på konfliktfärgen 
därför att det ska vara tydligt när en konflikt inträffar. Den yta som lappar över 
konfliktområdet i ena hörnet är transparent vilket gör att konfliktområdet tydligt 
syns igenom. I det inringade hörnet blir det vid det tillfället således tre olika 
aktiviteter som krockar.  
 
Varje hörn där ytor går ihop på detta sätt är egentligen ett konfliktområde. 
Funktionen för att indikera konflikter kan däremot inte indikera detta område 
som en konflikt eftersom att det är olika objekt.   

 
Figur 23. Den röda ytan är en konflikt mellan två aktiviteter. 
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Sammanfattning 
I detta kapitel beskrivs grundläggande studier, dessa syftade till att undersöka 
funktioner i Common Point samt att hitta objekt i ADT som kan representera 
gjutformar och ytor vid en 4D CAD modellering i Common Point. I nästa 
kapitel kommer de två större försökens arbetsutförande att beskrivas. 
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10 Studier 
I föregående kapitel beskrevs de grundläggande försöken som hade till syfte att 
undersöka funktioner i Common Point samt att hitta objekt i ADT som kan 
representera gjutformar och ytor vid en 4D CAD modellering i Common Point. 
För att undersöka hur ytor skall presenteras i en 4D CAD modell så har två 
större försök utförts. En grundmodell har tillhandahållits av handledare. Denna 
grundmodell har arbetats om för att anpassas för denna undersökning. De två 
olika sätten att representera ytor är: 
- Modell med små ytor till varje objekt 
- Modell med sektionsindelning. 
 
Under dessa försök har arbetsmanualerna ”relation mellan ytor och objekt av 
platsgjuten betong” legat i bakgrunden. Det har undersökts vilka parametrar som 
kan vara relevanta, samt hur dessa utförs. 

10.1 Omarbete från grundritning till huvudritning 
Grundmodellen som har tillhandahållits av handledaren var tvungen att anpassas 
för denna undersökning. Här nedan beskrivs hur huvudritningen arbetades fram. 
 
Det första som gjordes var att ta bort fönster, dörrar samt ytterväggarna (icke 
bärande väggar). För att ta bort dessa objekt så skapades lager, objekten 
kopplades till de nya lagren som sedan släcktes. Dessa objekt togs bort från 
modellen för att de inte ansågs som relevanta för denna undersökning om 
platsgjuten betong. När de yttre väggarna släktes ned kom pelarna fram. 

 
Figur 24 Huvudritning. 
 
Etapper  
Hela byggnaden delades in i faser eller så kallade etapper. Bjälklaget har två 
etapper, detta kan ses i Figur 24. För att dela in de i etapper så skapades nya 
lager. Dessa lager fick namnen bjälklag gjutning fas ett och bjälklag gjutning fas 
två. Gjutning skrevs in därför att i Common Point skall dessa objekt representera 
gjutning. Pelarna delades in i fyra olika faser, och namnen på lagren var pelare 
fas ett gjutning osv. För att hålla reda på hur väggarna gjuts så fick varje vägg en 
bokstav. Detta kan ses på Figur 25. Sedan skapades ett lager till varje vägg t ex 
vägg A gjutning. 
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Formning och lagerindelning 
Formar skapades för bjälklag, väggar och pelare, genom funktionen ”curtain 
walls”. För att sedan veta vilken form som tillhör vilket objekt så skapades nya 
lager till formarna. Bjälklaget fick två olika lager för formarna, detta för att 
representera de två olika faserna. Lagren fick namnet Bjälklag formar fas ett, 
Bjälklag formar fas två. Till pelarnas formar skapades fyra olika lager, t ex 
Pelare formar fas 1, Pelare form fas 2. Väggarna har två olika formar, enkling 
samt dubbling. Detta gjorde det lite mera komplicerat att fundera ut namn till 
lagren för att hålla reda vilken form som tillhör vilken vägg. Detta löstes genom 
att skapa två olika lager för varje vägg. Lagren för formarna till vägg A fick 
namnen A.1 enkling, A.2 dubbling.  
Varför det skapades två lager för formarna till en vägg är att de sker vid olika 
tider, och att detta skall kunna ses i Common Point. Sammanlagt har denna 
huvudritning nu 58 lager. 
 
Ritning sparades som en huvudritning, den skall fungera som en grund för 
försök ett och två.  
 
I Figur 25 kan förklaringen ses på hur väggarna är uppdelade efter bokstäver. 
Varje vägg har två olika formar enkling och dubbling. Formarna enkling kan ses 
röda i figuren och formarna dubbling är blåa. Pelarnas formar är rosa. Det gröna 
som ses är en liten vägg som antas vara prefabricerad. Bjälklagets formar ses 
tydligare i Figur 26, dessa formar är gula. 
 

 
Figur 25 Förklaring väggar huvudritning. 
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Figur 26 Huvudritningen där alla objekt är ifyllda. 

10.2 Försök ett ”4D CAD testmodell med små ytor” 
Försök ett utformades så att små ytor knyts till varje vägg för att arbetsflödet 
under produktionen av platsgjuten stomme ska kunna ses. Dessa ytor skall 
representera olika moment samt situationer med hjälp av de sex olika 
definierade ytorna (se rubrik, 3.3). 
 
Skapa ytor 
När huvudritningen utarbetas började försök ett. Ytorna skapades med hjälp av 
funktionen ”slabs”. Det skapades två olika ytor till varje vägg. Dessa ytor fick 
samma längd som väggen samt en bredd på två meter (se rubrik, 2.1). Dessa ytor 
skapades för att olika moment runt om väggen skall kunna representeras i 
Common Point. Till pelarna skapades en yta som är ca två meter bred. Längden 
är olika beroende på hur pelarna är planerade. Ibland så kunde ytor skapas så att 
flera pelare ingick i samma yta. När ytorna skapades så var det ibland svårt att 
hitta någon fästpunkt för ”slabs”. Orsaken till detta var att olika linjer ligger på 
exakt samma koordinater så vet inte funktionen ”slabs” vart den skall fästa. 
Detta löstes genom att släcka alla lager som inte behövs för att göra ytan. 
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Skapa lager 
Lager skapades eftersom till ytorna så att dessa kunde släckas ned för att göra 
det enklare att se vilka ytor som skulle skapas och var de skulle vara. Två lager 
skapades för ytor till varje vägg. Lagren till ytorna för t ex vägg A fick namnen 
A.1.1. yta och A.2.2. yta ( A.1.1 betyder att det är på vägg A, A.1 sidan för 
enkling och A.1.1 yta nummer). Denna procedur upprepades till att alla ytor till 
väggarna vart lagerindelade. För pelarna skapades fyra olika lager t ex yta pelare 
fas ett, yta pelare fas 2 osv. Till bjälklaget skapades inga ytor. När alla dessa 
ytor blev indelade i lager så ökade det till sammanlagt 87 lager för hela 
modellen. 
 

 
Figur 27 Modell ett med alla ytor. 
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Därefter så konverterades filformatet om från dwg till vrml. Så att den går att 
exportera till Common Point. 

 
 
Figur 28 Modell ett med alla ytor samt hela modellen med ifylld objekt. 
 
Ganttschemat 
I Ganttschemat skrivs alla arbetsmoment in som är relaterade till gjutning (se 
kapitel 2) dessa skevs upp till de olika objekten bjälklag, väggar samt pelare. För 
att ytor skall gå att visas i Common Point måste även de skrivas in som 
aktiviteter i Ganttschemat. Först finns start som en aktivitet i Ganttschemat, 
detta för att det skall bli en dag i Common Point där inga aktiviteter sker, annars 
kommer första aktiviteten att ligga uppe direkt när modellen startar.  
 
Bjälklag formning samt gjutning skrevs in två gånger för att kunna presentera de 
två olika faserna. Till bjälklaget ska en skyddad yta visas för de olika faserna.  
 

 
Figur 29 Ganttschema, Bjälklag. 
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Väggar skrevs in i bokstavsordning. Till varje vägg finns formning enkling samt 
dubbling och gjutning. I ADT så gjordes två ytor till varje vägg, för att kunna 
anpassa dessa ytor efter de moment som skall visas i Common Point, så skrevs 
alla de sex olika definierade ytorna upp två gånger. Men det undersöktes endast 
tre av dessa ytor i detta försök för väggar. Dessa ytor var: 
- Byggkomponentyta 
- Arbetsyta 
- Riskyta 
 
Detta ledde till att endast dessa ytors start- och sluttider anpassades efter hur 
formning samt gjutning sker i tiden. Följande procedur gjordes för alla väggar. 
 

 
Figur 30 Ganttschema, Vägg A. 
 
Pelarnas aktiviteter skrevs för att presentera de fyra olika faserna. Till varje fas 
skall det finnas en arbetsyta. Här finns det ett annat tankesätt än hur väggar är 
planerade, detta för att se om det blir någon större skillnad i Common Point. 
Formar samt arbetsytan är planerade en dag längre än vad gjutning pågår, för att 
denna dag skall arbete ske med avformning, flyttning av formar etc. 
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Figur 31 Ganttschema, Pelare. 
 
När ganttschemat ansågs som färdigt konverterades filen till textfil.  
 
Common Point 
Schemat samt ADT modellen importerades och aktiviteterna länkades till 
objekten. När modelleringen spelades upp samt granskades upptänktes flera fel, 
både schema misstag samt länkningsfel. Det stora misstagen som sågs direkt var 
att objekt syntes vid startdagen då det skall vara en tom sekvens. Schemafelen 
förhindrades genom att ändra aktiviteternas start- och sluttider. Länkningsfelen 
lede till att hela listan med objekt var tvungen att kontrolleras, detta gjordes 
genom att klicka på objekten så de relaterade aktiviteterna markeras i schemat. 
När detta gjordes upptänktes flera länkningsmisstag, dessa fellänkningar togs 
bort.  
 
Olika aktivitetstyper skapades, där valdes aktivitetstyp (Temporary, Construct 
eller Demolish), färg samt genomskinlighet för varje typ av aktivitet (t ex 
formning enkling och dubbling, gjutning, arbetsyta, materialyta etc). Färgerna 
samt genomskinlighet fick ställas om flera gånger för att få det så optimalt som 
möjligt. 
 
Att pelarna var planerade på ett annat sätt än väggarna gav inga tydliga resultat.  

10.3 Försök två ”4D CAD testmodell med 
sektionsindelning” 
Försök två presenterar moment under produktionen av platsgjuten stomme med 
hjälp av att sektionera upp byggnaden. Där varje sektion blev tilldelad en yta. 
Detta är en mindre detaljeras modell än försök ett. Med hjälp av sektioner skall 
arbetsflödet för byggnaden kunna presenteras. 
 
Skapa sektioner  
Vid utarbetandet av modell två uppstod det en fundering om hur byggnaden 
skall uppdelas i sektioner. Detta löstes genom att följa hur väggar samt pelare 
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byggs i tiden i första försökets Ganttschema. Detta lede till att vissa pelare 
omgrupperades till andra faser t ex från fas tre till fyra, så att det skulle passa 
sektionsindelningen. Detta löstes genom att förändra vilket lager som de skulle 
tillhöra. Hela byggnaden delades upp i sex olika sektioner med hjälp av 
funktionen ”slabs”.  
 
Skapa lager 
Nya lager skapades till de olika sektionerna. Dessa namngavs efter vilken 
sektion som de tillhör. Detta gav en minskning av lager jämfört med försök ett, 
här är det sammanlagt 64 lager. 
 

 
Figur 32 Modell två med sektionsindelning. 
 
Denna modell konverterades om från filformatet dwg till vrml. 

 
Figur 33 Modell två med ifyllda ytor. 
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Ganttschema 
Försök etts Ganttschema låg till grund för denna modells schema. Aktiviteterna 
som representerar momenten med gjutning av bjälklag, väggar samt pelare är 
samma. Men alla aktiviteter till ytorna togs bort. Så då gav det detta resultat som 
kan ses i Figur 34. 
 

 
Figur 34 Ganttschema, Vägg A. 
 
Istället skrevs sektionerna in som aktiviteter och alla fick underaktiviteter, de 
sex olika ytorna (se rubrik, 3.3). Men detta kommer endast att undersökas två 
olika ytor till denna 4D CAD test modell. Dessa ytor är arbetsytor samt 
materialytor. Dessa ytor anpassades efter hur väggar samt pelare är tänkta att 
produceras. 
 

 
Figur 35 Ganttschema på Zon två samt Zon tre. 
 
Common Point 
Ritning och schema importerades och länkades samman. När länkning utfördes 
gjordes direkt en kontroll om rätt aktivitet länkats till rätt objekt. Då krävdes 
ingen kontroll efteråt. En del aktivitetstyper fick samma utformning som i försök 
ett, men en ny skapades för materialyta. Genomskinlighet för aktivitetstyperna 
ställdes om för att få det så optimalt som möjligt.  
 
Sammanfattning 
I detta kapitel beskrivs arbetsutförandet av de två större försöken med ytor. 
Första försöket behandlade små ytor till varje objekt så som väggar och pelare. 
Det andra försöket sektionerades byggnaden upp och varje sektion blev tilldelad 
en yta. I nästa kapitel skall dessa försök analyseras och beskrivas.  
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11 Analys av Försök 
I föregående kapitel beskrivs de två olika försökens uppbyggnad både i ADT, 
Ms Project och Common Point. Nu skall dessa försök analyseras genom att 
beskriva olika sekvenser ur Common Point. Vid analys av försök ett kommer 
först en allmän beskrivning att ske om hur olika arbetsmoment ser ut i Common 
Point. Sedan kommer olika sekvenser att beskrivas, dessa är tagna vid olika 
tillfällen av produktionen. Försök två kommer att beskrivas på liknande sätt.  

11.1 Försök 1 ”4D CAD testmodell med små ytor” 
Först skall länkning ske mellan aktivitet och objekt, samt att skapa aktivitets-
typer för de olika aktiviteter som skall ske under produktionen. När detta gjort 
kan produktionsskedet spelas upp sekventiellt. De slutgiltiga aktivitets-typerna 
utformades enligt följande:  
- Gjutning, Construct och färg svart, genomskinlighet 55 % 
- Formning, Temporary, ljus blå, genomskinlighet 70 % 
- Byggkomponentyta, Temporary, mörk grönblå, genomskinlighet 45 % 
- Arbetsyta, Temporary, grön, genomskinlighet 60 % 
- Riskyta, Temporary, rödrosa, genomskinlighet 70 % 
- Skyddad yta, Construct, gul, ingen genomskinlighet 
- Färdig komponent grå 
- Konfliktfärg röd. 
 
Produktionen börjar den femte maj 2005. Förts skall bjälklag formas samt gjutas 
detta kan ses i Bilagan. Efter att bjälklaget är färdigställt så kan arbete med 
väggar samt pelare börja. 
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11.1.1 Väggsekvens 
Enkling av väggar 
I denna sekvens är bjälklaget fas ett färdigt, det kan ses som grått på Figur 36. 
Formarna för enkling har sats upp för vägg A samt B. För att illustrera den ytan 
som formen tar upp så finns en yta på baksidan av formarna som kallas 
byggkomponentyta. Framför formarna enkling finns ett område som kallas 
arbetsyta som skall representera arbetet med armering samt installationer. Här 
kan även formningen för bjälklag fas 2 ses till vänster i figuren.  
 

 
Figur 36 Arbetsyta samt Byggkomponentyta Vägg A och B. 
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Dubbling av väggar 
Efter att armering samt installationsarbetet är färdigt skall formarna dubbling 
sättas upp. Dessa formar tar upp samma yta som formarna enkling, så därför 
finns det nu även byggkomponentyta för dubblingen. Denna yta är på baksidan 
av dubblingen. 
 

 
Figur 37 Byggkomponentyta för vägg A och B. 
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Gjutning av väggar  
När formarna enkling samt dubbling sats upp kan gjutning ske för vägg A och 
B, gjutning kan ses som svart mellan formarna. Vid gjutning finns det en riskyta 
som markeras med rödrosa färg på båda sidorna av väggarna. Detta för att visa 
att personer inte skall vistas i detta område så länge som gjutning sker (se rubrik, 
2.1).  
 
Här ses även enkling för vägg C, till denna vägg finns en byggkomponentyta 
samt en arbetsyta. Formningen för hela bjälklaget fas 2 ses också i Figur 38. 
 

 
Figur 38 Riskyta för vägg A och B, samt arbetsyta och byggkomponentyta för vägg C. 
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Färdigställande av väggar 
Efter att gjutning avformas väggarna. Denna avformning kan ses genom att 
formarna försvinner från väggarna. Ytorna till väggarna försvinner också genom 
att väggarna nu är färdigställda. De färdiga väggarna ses nu som färdiga objekt 
med färgen grå. Denna sekvens är tagen ur en annan vy för att se de färdiga 
väggarna mer tydligt. 
 

 
Figur 39 Färdiga väggar. 
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11.1.2 Olika sekvenser med små ytor till varje objekt 
Här nedan är en sekvens från den 19 maj 2005. (Se väggförklaring Figur 25, sid 
65). Väggarna A, B, C och D är färdiga, men vägg B och C ses inte för att vyn 
gör dem genomskinliga, så att de bakomliggande väggarna ska kunna ses. 
Bjälklaget har just gjutits och har en skyddsyta för att representera uttorkningen 
av betongen och denna yta bör personer inte beträda. Väggarna E och G håller 
på att gjutas och har därför en riskyta. För väggen G sker armering samt 
installation, därför visas arbetsyta. Formen enkling ger en byggkomponentyta. 
 

 
Figur 40 Sekvens från 19 maj 2005. 
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30 maj 2005 
Här är en sekvens från 30 maj. (Se väggförklaring Figur 25, sid 65). Här är 
väggarna H, I och J färdiga, men det är endast vägg H som ses på sekvensen. 
Detta för att de bakomliggande väggarna ska ses. Väggarna K, L och N sker 
armering samt installationer. Detta kan ses genom att det är en arbetsyta till 
varje vägg samt att de har en byggkomponentyta. Pelarna fas 3 håller på att 
armeras. 
 
Här kan problem uppstå med utrymme för att kunna armera pelarna. Väggs K 
formar tar upp en viss yta och samtidig ska armering ske för pelarna. 
 

 
Figur 41 Sekvens från 30 maj 2005. 
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31 maj 2005 
Här ses en sekvens från den 31 maj. (Se Väggförklaring Figur 25, sid 65). Då är 
arbetet med den andra delen på byggnaden igång. Vägg H, I och J är färdiga, 
men det är endast vägg H som ses på sekvensen. Väggarna I och J döljs för att 
de bakomliggande väggarna ska ses. På vägg L och N sker det dubbling av 
formarna och på båda sidorna av väggarna finns byggkomponentyta. Vägg K 
Håller på att gjutas och till denna vägg finns det en riskyta. Pelarna fas 3 håller 
på armeras därigenom de gröna arbetsytorna omkring pelarna.  
 
Här kan problem med utrymmeskonflikter uppstå. Samtidigt Vägg K:s gjutning 
så är det tänkt att pelarna ska armeras. Här kommer det att bli ganska trångt 
genom att personer inte ska beträda riskytan. Ett annat ställe där det kan bli 
trångt är vid vägg N. Här tar formen upp en viss yta, och här skall även armering 
av pelare ske. 
 

  
Figur 42 Sekvens från 31 maj 2005. 
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Färdig byggnad 
I Figur 43 kan det färdiga huset för 4D CAD test modellen med små ytor ses. 
De gråa objekten är väggar och bjälklag, de vita är pelare samt att de grön anses 
vara prefabricerade väggar. 
 

 
Figur 43 Färdigt hus av försök ett ”4D CAD testmodell med små ytor”. 

11.2 Försök två ”4D CAD testmodell med 
sektionsindelning” 
I detta försök är det större ytor som kan ses i sekvensen av produktionen. Även 
här skall länkning ske mellan aktivitet och objekt, en del aktivitets-typer är 
utformade som i försök ett, men en ny skapades för materialytan. Några 
förändringar i genomskinlighet gjorde att detta gav följande resultat: 
- Gjutning, Construct och färg svart, ingen genomskinlighet  
- Formning, Temporary, ljus blå, ingen genomskinlighet 
- Arbetsyta, Temporary, grön, genomskinlighet 60 % 
- Skyddadyta, Construct, gul, ingen genomskinlighet 
- Materialyta, Temporary, mörkblå, genomskinlighet 80 %  
- Färdig komponent grå 
- Konfliktfärg röd. 
 
Det stora problemet vid detta försök har varit att se de olika objekten vid 
visualiseringen i Common Point. Gjutning samt formning har i detta försök 
ingen genomskinlighet, för att dessa objekt skall ses så tydliga som möjligt. 
Sektionernas ytor gör att dessa objekt är svåra att se. Även här startar 
produktionen den femte maj 2005. Bjälklagets utformande och yta är samma 
som i försök ett (se Bilagan).  
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11.2.1 Sekvenser med sektionsindelning av byggnaden 
Här ses en sekvens av byggnaden den 10 maj 2005. (Se väggförklaring Figur 25, 
sid 65 och sektionsindelning Figur 32, sid 76). Bjälklaget fas ett är färdigt och 
formning sker för fas två. I sektion två har formen enkling satts upp för 
väggarna A och B, så här sker armering och installationer för dessa väggar. 
Därför är denna sektion nu en arbetsyta och kan ses som grön i figuren. I sektion 
ett sker inget arbete så här kan inbyggnadsmaterial för väggarna lagras. Denna 
sektion kan ses som blå i figuren. 
 

 
Figur 44 Arbetsyta samt materialyta. 
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13 maj 2005 
Nästa sekvens är från den 13 maj. (Se väggförklaring Figur 25, sid 65 och 
sektionsindelning Figur 32, sid 76). Här kan det ses att arbete fortfarande pågår i 
sektion två, väggarna A och B är färdiga. Vägg D har enkling skett och där 
pågår armering och installationsarbete. I sektion tre sker det en dubbling av vägg 
C. Formning för bjälklaget sker fortfarande för fas två.  
 

 
Figur 45 sektion ett materialyta samt sektion två och tre arbetsyta. 
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19 maj 2005 
Denna sekvens är från den 19 maj 2005. (Se väggförklaring Figur 25, sid 65 och 
sektionsindelning Figur 32, sid 76). I sektion två är väggarna A, B och D 
färdiga. Vägg F håller på att gjutas. I sektion tre är väggen C färdig. Vägg E 
håller på att gjutas, detta kan urskiljas i figuren som svart. På vägg G sitter 
enklingen uppe och där sker armering samt installationsarbete. I sektion ett kan 
fortfarande material lagras. Bjälklaget fas två har gjutets och är nu en skyddad 
yta som personer inte bör beträda. 
 

 
Figur 46 sekvens från den 19 maj 2005. 
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23 maj 2005 
I denna sekvens från den 23 maj 2005 sker det arbete i sektion ett, där sker 
gjutning av pelare. (Se väggförklaring Figur 25, sid 65 och sektionsindelning 
Figur 32, sid 76). Detta kan urskiljas som svart. I sektion två är alla väggar 
färdiga och där sker inget arbete, här kan material lagras för arbete i sektion ett 
samt tre. I sektion tre gjuts vägg G. Bjälklaget har nu torkat ut så att arbete kan 
börja med väggar samt pelare för andra delen av huset. I sektion fyra sitter 
enkling för vägg H uppe, här sker armering samt installationsarbete. I sektion 
fem och sex sker inget arbete så här kan material lagras. 
 

 
Figur 47 sekvens från den 23 maj 2005. 
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26 maj 2005 
Den 26 maj 2005 kan denna sekvens ses. (Se väggförklaring Figur 25, sid 65 
och sektionsindelning Figur 32, sid 76). Pelarna vid sektion ett är färdiga. 
Väggarna i sektion två och tre är färdiga men nu sker arbete med att färdigställa 
pelarna. I sektion fyra är väggen H färdig, vägg I gjuts och vägg J dubblas. 
Sektion sex kan användas som materiallager. 
 

 
Figur 48 Sekvens från den 26 maj 2005. 
 



    93

31 maj 2005 
Den 31 maj kan det ses att hela första halvan av byggnaden är färdigställd (Se 
väggförklaring Figur 25, sid 65 och sektionsindelning Figur 32, sid 76). Vid 
sektion fyra är väggarna H, I och J färdiga. Här kan eventuella problem uppstå 
angående utrymmeskonflikter. Vägg K gjuts och väggarna L och M dubblas. 
Här skall samtidigt pelarna gjutas så i detta område kan det bli trångt att arbeta.  
 

 
Figur 49 Sekvens från den 31 maj 2005. 
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6 juni 2005 
Denna sekvens från den 6 juni är hela sektionen fyra färdigställd (Se 
väggförklaring Figur 25, sid 65 och sektionsindelning Figur 32, sid 76). I 
sektion fem är väggarna J och L färdiga och det pågår gjutning av vägg N. I 
sektion sex sker det formning av sista fasen av pelare. 
  

 
Figur 50 Sekvens från 6 juni 2005. 
 
Färdigställd byggnad 
Den 9 juni är hela byggnaden färdig och detta kan ses i Figur 51. 
 

 
Figur 51 Färdigt hus av försök två ”4D CAD testmodell med sektionsindelning”. 
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Sammanfattning 
I detta kapitel har de två större försöken, 4D test modell med små ytor och 4D 
test modell med sektionsindelning analyserats genom att beskriva olika 
sekvenser från visualiseringen i programmet Common Point. Nästa kapitel 
behandlar hur arbetsmanualerna ”relation mellan ytor och objekt relaterade till 
platsgjutet betongbyggande” ser ut för de två olika försöken. 
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12 Resultat  
Det resultat som söktes genom de inledande grundläggande studierna var att se 
om det gick att använda ”curtain walls” till att representera gjutformar och 
”slabs” till att representera ytor vid en 4D CAD modellering i Common Point. 
Det visade sig efter studien att dessa objekt var lämpliga att använda. Den mera 
omfattande studien visade att det är möjligt att göra modellerna med olika 
detaljnivåer. Resultatet redovisas här i form av två olika arbetsmanualer. 
Arbetsmanualerna beskriver varsin utvald sekvens ut två olika modeller. 
 
Den första arbetsmanualen visar en sekvens där två väggar är under konstruktion 
samtidigt. Här visas formningsarbeten, gjutningsarbeten och de ytor som har ett 
samband med aktiviteterna. Den här arbetsmanualen visar en sekvens ur en 
väldigt detaljerad modell. 
 
Den andra arbetsmanualen visar en sekvens ur en mindre detaljerad modell. Det 
är en modell som är indelad i sektioner. Här visas en sekvens ur modellen där 
både väggar, pelare och bjälklag är under konstruktion. Modellen visar var det 
pågår arbete, vars det är möjligt att lagra material, skyddad yta och delar som 
har färdigställts.  
 
Förklaring till arbetsmanualerna:  
- JA. Betyder att ytan finns representerad i modellen 
- -. Betyder att ytan inte finns representerad i just den här modellen, men den 

kan ändå uppstå i liknande modeller. De ytor som kan tänkas finnas med 
måste värderas från fall till fall. 

 
Färgerna anges med namn samt ett RGB- värde. RGB står för Röd, Grön och 
Blå, det är ett värde som bestämmer nyansen på färger. 
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Modelleringsinstruktioner för detaljerad modellering av 

små ytor till väggobjekt 
 Form 

Enkling 
Form 
Dubbling 

Gjutning  

Representerat 
objekt ADT 

Curtain 
Walls  

Curtain 
Walls  

Walls   

Aktivitetstyp Temporary  Temporary Construct  

Färg, 
Transparens i % 
samt RGB värde 
 

Ljusblå  
70 % 
0.255.255 

Ljusblå 
70 % 
0.255.255 

Svart  
55 % 
0.0.0 

Färg,  
Transp i % 
samt RGB 
värde 

Byggkomponent
yta 

JA JA 
 - Grönblå  

45 % 
0.128.128 

Arbetsyta JA - - Grön  
60 % 
0.255.0 

Materialyta - - - Blå 
80 % 
0.0.255 

Riskyta  

- 
 

- 
 

JA 
Rödrosa 
70 % 
255.0.66 

Skyddad yta - - - Gul 
255.255.0 

Temporär yta - - -  

Här nedan ses 
sekvenser från 4D 
CAD modellen med 
små ytor 
 

10 maj. Här kan 
arbetsytan samt 

byggkomponentyta 
ses 

 
 

11 maj. Här kan 
byggkomponentyta 

ses för båda formarna 

 
 

12 maj. Här sker 
gjutning samt att 

riskyta finns 

 
 

13 maj. Här är 
väggarna färdigställda

 
 

Kommentarer: 
- Tänk på att det alltid måste värderas vilka ytor som finns, från 

situation till situation, eller syftet med 4D CAD modellen  
- När formen enklas uppstår en arbetsyta framför formen. Arbetsytan 

representerar armeringsarbete samt eventuella installationsarbeten. 
Bakom formen enklingen uppstår samtidigt en byggkomponentyta, 
när formen dubblas blir arbetsytan till en byggkomponentyta  

- Vid gjutning markeras området runt formen som en riskyta 
(Förklaring formar ses i kapitel 2 Teori) 

- Avformning kan ses genom att aktivitetstyp för formar ställs till 
Temporary, detta leder till att formarna försvinner vid gjutningens 
avslut 

- Eventuella problem kan uppstå vid ritning av ytor i ADT med 
funktionen ”slabs”. Om det finns flera linjer på exakt samma 
koordinater som funktionen ”slabs” skall fästa i, kan det uppstå 
problem. Lösning, släck ned alla lager/linjer som inte behövs för att 
skapa ytan t ex formar till väggen  

- Konfliktfärg röd, RGB värde 255.0.0 
- Färdig komponent grå, RGB värde 128.128.128. 
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Modelleringsinstruktioner för modellering med 

sektionsindelning 
Formning Gjutning  

Bjälklag Vägg Bjälklag Vägg 
 

Representerat 
objekt ADT 

Curtain wall Curtain wall Slab Wall  

Aktivitetstyp Temporary Temporary Const-
ruct 

Const-
ruct 

 

Färg,  
Transparens i 
%  samt RGB 
värde 

Ljus blå 
0.255.255 

Ljus blå 
0.255.255 

Svart  
0.0.0 

Svart 
0.0.0 

Färg,  
Transparens 
i % samt 
RGB värde  

Byggkompon-
entyta - - - - Grönblå  

45 % 
0.128.128 

Arbetsyta - JA - JA Grön 
60 % 
0.255.0 

Materialyta - JA - JA Blå 
80 % 
0.0.255 

Riskyta - - - - Rödrosa 
70 % 
255.0.66 

Skyddad yta - - JA - Gul 
255.255.0 

Temporär yta - - - -  

Här nedan kan 
sekvenser ses från 4D 
CAD modellen med 
sektionsindelning.  
 

16 maj. Här ses 
materialyta, arbetsytor 

samt gjutning.  

 
17 maj. Här ses 

materialyta arbetsytor 
samt skyddad yta för 

bjälklaget ses.  

 
20 maj. Här ses 
arbetsytor samt 

materialyta. 

 
24 maj. Här ses 

arbetsytor samt färdig 
sektion. 

 
6 juni. Här ses färdiga 

sektioner, arbetsyta 
samt materialytor 

 
 

Kommentarer: 
- Tänk på att det alltid måste värderas vilka ytor som finns, från situation 

till situation, eller syftet med 4D CAD modellen  
- När arbete sker i en sektion markeras denna med en grön färg som 

representerar arbetsyta 
- Den blåa ytan som representerar materialyta, markerar att där är det 

lämpligt att förvara inbyggnadsmaterial 
- När bjälklaget är färdiggjutet markeras det som en skyddad yta medan 

betongen brinner 
- Ett problem med denna modell är att sektionernas ytor gör så att 

objekten så som formar, väggar och pelare ses dåligt i visualiseringen. 
En lösning på detta är att inga fasta objekt skall ha någon 
genomskinlighet 

- Konfliktfärg röd, RGB värde 255.0.0. 
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13 Diskussion  
I detta kapitel kommer examensarbetet att diskuteras utifrån några olika 
reflektioner som iakttagits under arbetets gång. Diskussionerna behandlar 4D 
CAD testmodellerna, programmen ADT, Ms Project och Common Point 4D. 
Slutligen följer en diskussion angående framtida användning och utveckling för 
4D CAD modellering av platsgjutna stommar. 
 
Vi vill inleda denna diskussion med att poängtera att vår undersökning endast 
går ut på att bevisa att det går att modellera på detta sätt för platsgjutning av 
stommar. Det betyder att vi inte tagit hänsyn till relevansen i planering, mått, 
propportioner etc. 
 
För att skapa en 4D CAD modell så krävs ett annat tankesätt än hur det 
vanligtvis ritas samt planeras i dagens byggnadsprojekt.  
 
Objektindelningen i 3D CAD modellen är inte alltid lämplig för 4D CAD 
modellering. Arkitekten ritar ofta objekten i 3D modellen som hela 
konstruktioner, men stora konstruktioner gjuts däremot i etapper. Därför måste 
modellen sektioneras upp för att gjutprocessen bättre ska spegla verkligheten. 
Vissa aktiviteter som utförs på byggarbetsplatsen är inte direkt relaterade till 
byggnadsdelen t ex betongformar. Dessa objekt finns inte i CAD modellen från 
arkitekten och konstruktören. Men dessa är en viktig del av arbetsmomenten och 
därigenom kan de inte helt uteslutas. Dessa objekt finns dessutom inte med i 
tidsplaneringen som egna aktiviteter. Detta leder till för att en visualisering ska 
kunna ske med t ex gjutformar, måste alternativa sätt för dessa skapas i CAD 
modellen, samt att dessa aktiviteter måste skrivas in i planeringen, detta är både 
en tekniskt och organisatoriskt fråga. 
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I detta examensarbete har vi inriktat oss på att undersöka hur ytor innanför 
fasaden kan användas för utförandet av arbetet, logistik, materialhantering, för 
platsgjutning av betong. För detta saknas i dag objekt i 3D CAD modeller för 
simulering av ytor. Det ledde till att vi använde funktioner som ”curtain walls” 
för att representera formar samt funktionen ”slabs” för ytor. För att sedan 
undersöka arbetsmanualers utformande gjordes 4D CAD test modeller. Det 
första försöket ”4D CAD test modell med små ytor” resulterade i en väldigt 
detaljerad modell och det andra försöket ”4D CAD test modell med 
sektionsindelning” blev mindre detaljerad. Vi anser att innan dessa modeller 
utarbetas så bör ett syfte uppställas med riktlinjer. För att arbetet med 
modelleringen skall ske så tidseffektivt som möjligt bör lagerindelning samt 
namn i schemat följa ett mönster så att det finns vetskap om vilka objekt som 
ska länkas till vilket lager, och sedan vilket lager som skall länkas samman med 
en aktivitet. Detta är speciellt vikligt när större byggnadsprojekt skall 
undersökas, där det finns många objekt, lager samt aktiviteter. Om en hög 
detaljnivå ska uppnås så är små ytor till varje objekt att föredra. 
Sektionsindelning ger en lägre detaljnivå. 
 
Beroende på vilket syfte modellen har, kan det tänkas att modellen sparas om i 
flera olika varianter som sedan kan användas till olika syften. Som exempel kan 
nämnas ett scenario där en modell endast ska illustrera hur gjutformarna 
förflyttas under arbetets gång. Där kan detaljnivån anpassas efter vad som är 
intressant för just detta syfte. Det kan innebära att varje gjutform får en egen 
färg, för att det lättare ska gå att hålla reda på formarna och därmed kunna följa 
ett formschema. Genom att göra olika modeller för olika ändamål kan 
detaljnivån anpassas på ett mer lämpligt sätt. 

13.1 ADT 
Gällande ADT så finns det egentligen inte så mycket att diskutera, detta är ett 
väl etablerat program som är anpassad för ritningars framtagande. Det bör 
poängteras att det objekt som använts för gjutformar och ytor inte är anpassade 
för just detta ändamål och det medför ibland vissa problem med att använda 
dessa funktioner. Därför ges här några tips hur en del problem kan lösas.  
 
När funktionen ”slabs” ibland användes vid våra grundläggande försök, för att 
skapa ytor så uppträdde ett problem. När funktionen användes så hittades inte 
alltid alla fästpunkter. Vilket resulterade i att det inte blev någon yta. Detta 
löstes från början med att skapa stödlinjer, men detta resulterade i mycket 
onödigt arbete. Sedan kom vi på lösningen. Om flera olika linjer ligger på exakt 
samma koordinater så vet inte funktionen vilken linje den skall fästa i. Så detta 
lede till att alla linjer som inte behövdes för att skapa ytan släcktes ned, och då 
fungerade denna funktion utan att stödlinjer behövde skapas.  
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13.2 Ms Project 
För att skapa ett Ganttschema för en 4D CAD modell med aktiviteterna 
formning, gjutning och ytor så krävdes det ett annat tankesätt än hur det 
vanligtvis planeras för ett byggnadsprojekt i dag, detta ger följden att 
Ganttschemat blir betydligt mer detaljerat. När Ganttschemat skapas så krävs det 
att skaparen i förväg vet vad som skall visas visuellt i Common Point, och 
anpassar schemat efter detta. Om skaparen inte har kommit i kontakt med 
programmen som krävs för att göra en 4D CAD modell så är detta mycket svårt 
att förutsäga.  
 
Exempel, om formning skall ses för en vägg, så skall enklingen planeras att 
synas först. Denna form skall kunna ses till gjutningen är färdigställd. 
Dubblingen skall planeras så att den kan ses efter det att enklingen kommit upp, 
även denna form ses ända till gjutningen färdigställs. Efter att gjutningen är klar 
så skall formarna försvinna från visualiseringen så att detta kan representera en 
avformning. Vanligtvis så planeras formning och armering som en enda 
aktivitet. Här krävs det tre olika objekt (enkling, dubbling och vägg) med tre 
olika aktiviteter så att detta ska bli möjligt att se i visualiseringen. 
 
För att ytor skall kunna visualiseras i Common Point så måste dessa planeras in i 
schemat som aktiviteter. Om en yta skall kunna visas i olika tider och med olika 
aktivitetstyper som t ex arbetsyta, byggkomponentyta och riskyta. Så måste det 
planeras tre olika aktiviteter för en enda yta. 
 
Något som vi inte gjorde var att planera in tid för formhantering så som 
spackling av väggar, tvättning av form och fomflyttning etc. Detta bör planeras 
in om en detaljerad modell skall utarbetas, för att få det så verklighetstroget som 
möjligt. 
 
Vid vårt besök på Betongindustri i Stockholm den 25 februari, diskuterade vi 
med Thorbjörn Dorbell angående detta annorlunda sättet att tänka vid 
Ganttschemats framställande för en 4D CAD modell. En diskussion fördes om 
att planerare i dag måste anta att de föregående aktiviteterna är 100 % färdiga 
innan nästa aktivitet ska kunna starta i schemat. Är det så i vekligheten? Eller 
finns det aktiviteter som kan starta när endast 75 % av föregående aktivitet är 
färdigställt. I 4D CAD programvaror kan det vara svårt att visa en sådan 
flexibilitet. Detta är bedömningar som planerare idag själva måste avgöra. Det 
finns dessutom ”håltider” alltså tider som inte är planerade som innehåller 
moment som idag inte finns med på aktivitetslistan. Den stora frågan här är hur 
detaljerad schemat skall vara och även här är det syftet med 4D CAD modellen 
som skall styra detta. 



    104

13.3 Common Point 
När de olika försöken gjordes uppkom olika åsikter angående hur Common 
Point idag visar konflikter och hur kontroll sker av länkningen mellan aktivitet 
och lager. Detta beskrivs mer utförligt i texten nedan. 
 
Konflikter 
Idag visas konflikter endast om samma objekt får flera aktiviteter länkade som 
sker samtidigt i tiden. Common Point visar konflikten genom att göra objektet 
rött. Detta är förvisso bra för att kontrollera planeringsmisstag, men det kommer 
inte upp i textrutan vilka aktiviteter som uppger denna konflikt. Det skulle vara 
bra om även aktiviteterna i textrutan markerades rött. Dessutom står bara en av 
aktiviteterna som uppgav konflikten med i textrutan, den ena blir överordand 
den andra aktiviteten. Detta ger följden om inte har goda kunskaper finns om hur 
planering samt länkning skett är det svårt att veta vilka aktiviteter som orsakar 
konflikten. 
 
När ytor är modellerade in i Common Point visas inga konflikter om ytorna 
överlappar varandra. Om ytor skall visas skulle det vara bra att på något sätt 
kunna ställa in graden av hur mycket objekt överlappa varandra för att det ska 
anses som en konflikt. Eller att programmet kan känna av när olika objekt korsar 
varandra och på så sätt känna av när en konflikt uppstår.  
 
Kontroll av länkning 
När aktiviteter skall länkas till objekt i Common Point, är det lätt hänt att en 
aktivitet hamnar på flera olika objekt. För att kontrollera vilka aktiviteter som är 
länkade kan det kontrolleras på ”visa relaterade aktiviteter”. Det är tidsödande 
att göra detta för alla lager som är länkade men det kan vara nödvändigt för att 
det ska bli rätt. Detta är en nackdel med programmet som absolut bör ses över. 
När större modeller skall länkas kan det ställa till med stora problem om 
aktiviteterna länkas fel, det kan dessutom bli ett mycket omfattande extraarbete 
att reda ut ett sådant problem. 
 
När funktionen ”drag and dropp” används anser vi det störande att mapparnas 
underobjekt kommer fram när aktiviteten till lager skall dras. Detta medför att 
ett flertal mappar måste stängas. Detta förstår vi kan vara lämpigt om aktiviteter 
skall länkas till vissa objekt. Men det kan vara bra om länkningen till 
undermapparna kan låsas eller att undermapparna endast kan öppnas genom ett 
aktivt val. 



    105

13.4 Line of Balance  
Line of Balance är ett system som är bra på många sätt och vis. Det ger en 
mycket bra översyn av planeringen och är ett bra kontrollverktyg. Det går 
dessutom i vissa fall bra att infoga tidplaneringen till en 4D CAD modell via ett 
LoB. Men det är inte alltid lämpligt att använda LoBt som schema i en 4D 
modell. Vi diskuterar här de reflektioner som vi har uppmärksammat angående 
LoB som tidschema. I LoB blir det svårt att representera ytor genom att de inte 
har någon resurs och att de ska pågå sammtidigt som arbetsmoment tex enkling 
och arbetsyta. 
 
När aktiviteter genereras ur ett Line of Balance diagram uppstår problem med att 
modellera gjutformar. Formen kan inte sitta kvar ända till gjutningen är klar utan 
försvinner precis innan gjutningen startar. Det har att göra med att det beroende 
som aktiviteterna har av varandra i ett LoB diagram.  
 
Problemet med att generera aktiviteter ur ett Line of Balance diagram är att LoB 
styrs av förbestämda värden som styr varaktigheterna på aktiviteten, beroende 
på de resurser som tilldelas aktiviteten. Det gör att det blir svårt att modellera t 
ex gjutformar. Gjutformen sitter då inte kvar under hela gjutningen utan 
försvinner när gjutningen skall börja. Det beror på att LoB diagrammet anger att 
formning är en aktivitet som sker innan gjutning och därmed också avslutas 
innan gjutningen påbörjas. Om aktiviteter länkas från t ex Ms Project, som är ett 
CPM baserat verktyg, är det möjligt att ställa aktiviteternas längd oberoende av 
relaterade aktiviteter. På så sätt kan formarna sitta kar så länge som det behövs. 
 
I ett LoB går det inte att infoga ytor. Det går därför inte heller att modellera ytor 
om aktiviteterna är länkade ur ett LoB schema. 
 
Vi tror dock att en koppling till ett LoB diagram (via en snabblänk) kan vara 
mycket användbart som ett extra kontrollinstrument, i en 4D CAD modell. 
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13.5 Framtida 4D CAD  
Vid vårt besök på Betongindustri i Stockholm den 25 februari, diskuterade vi 
med Thorbjörn Dorbell om vad den framtida 4D CAD modellen bör innehålla. 
Vi kom då fram till att den framtida 4D CAD modellen bör innehålla 
funktioner/information om: 

- Mängdning av material 
- Resursplanering och 
- Logistik. 

 
Det bör även utvecklas någon funktion för att kunna kontrollera 
resursutnyttjandet, så att användaren skall kunna se flödet på arbetsplatsen 
tydligt. Tanken med det är att användaren skall kunna utnyttja denna 
information vid planering av arbetet för att t ex optimera resursutnyttjandet och 
styra logistiken. Modellen ska exempelvis kunna användas till att styra 
betongleveranser och till att optimera krananvändningen. 
 
För att få fram en modell som kan användas till att styra logistiken, krävs det att 
hela arbetsplatsen finns med i modellen. Marken runt omkring en byggnad är 
sällan helt rak. Det gör att modellen av arbetsplatsen kan ha fördel av att ha en 
terrängmodell som visar markens höjdskillnader och eventuella föremål som kan 
ha betydelse för arbetsplatsens utformning. 
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14 Vidare arbete 
14.1 Annat sätt att representera ytor 
Det skulle vara intressant om det undersökte möjligheten till att presentera ytor 
på annat sätt än som objekt. Detta har inte ingått i vår undersökning om ytor. 
Vid aktiviteternas text som ses i samband med visualiseringen skulle det kunna 
stå, att det krävs en viss yta för denna aktivitet och det är Xm2. Men den frågan 
är bara om vi ser det lika tydligt om det är som text istället för objekt i modellen. 
Vi anser att det är lättare att få en uppfattning om hur stor denna yta är om den 
representeras som ett objekt.  

14.2 Funktionen ”slabs” samt ”curtain walls” 
De olika funktionerna som använts för att skapa formar samt ytor i vår 
undersökning är inte det optimala sättet att representera formar och ytor på, detta 
för att det egentligen är till för husbeklädnad samt bjälklag. När vi gjort formar 
så hamnar dessa ibland inte precis på utsidan av väggen. Utan de får en 
fästpunkt lite i väggen. När vi försökt flytta formen så att den skall hamna precis 
på utsidan, så blir formen skev. Detta är egentligen småsaker, men det visar att 
denna funktion inte är optimal att använda. Det skulle behöva undersökas vidare 
om dessa objekt kan göras på annat sätt. Eller om det skulle kunna komma till 
funktioner i ADT som är framtagna för formar samt ytor. 
 
En tanke finns om hur ytor skulle kunna göras som en funktion. Det skulle 
kunna finnas ett rutnät som läggs över hela ritningen. Måste detta rutnät vara ett 
objekt? I detta rutnät skulle det kunna ställa in mängd samt storlek på rutorna. 
Därefter ska användaren kunna markera/klicka på de rutor som skall användas 
till ytor. Sedan skall dessa rutor fyllas i automatiskt som objekt, då behöver inte 
funktionen ”slabs” användas och inga ytor behöver skapas av användaren. 

14.3 Formar 
Vid vårt föredrag i samband med kursavslutningen av Virtual construction 
kursen i Luleå 050519, fick vi frågan om det går att hålla koll på vilken form 
som är vilken när formarna representeras av ”curtain walls”. Aktiviteterna som 
styr när formarna ska visas bör kunna styras av ett i förväg upprättat 
formschema. Tiderna för hur formar skall visas kan ställas in på ett sådant sätt 
att det i bild alltid visas det antal formar som formschemat säger att det skall 
finnas på det aktuella våningsplanet. När avformningen av en vägg avslutas 
startar aktiviteten för formning av nästa vägg direkt, oavsett när den ska gjutas. 
På så sätt visas alltid rätt antal formar i bild. Det finns möjligheter att infoga fler 
textkolumner till den textruta som visas i bild vid simuleringen, där skulle det 
vara möjligt att tillföra det representerade objektets aktivitet en identitet ur 
formschemat. Det här kräver dock att arbetsgången och formschemat tänks 
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igenom noggrant och tidsbestäms innan 4D CAD modellen görs. Det här skulle 
innebära att en form representeras av flera olika objekt. Ett problem är vart ska 
dubblingen ta vägen när den inte brukas t ex vid armeringsarbeten, om den hela 
tiden ska visas i bild. 
 
Vi tror dock att det bästa skulle vara att utveckla en formhanteringsfunktion till 
4D CAD programmen, eller att integrera formplaneringsprogram som redan 
finns med 4D CAD verktyg. Den skulle kunna hantera vilka formar som skall 
vars och illustrera dess placering när de inte används. Formarna kan ha ett ID 
nummer och på så sätt kan de följas genom hela stomgjutningsprocessen. Det är 
bra om en sådan funktion kan styras av ett importerat formschema, alternativt 
kan generera ett formschema. Fördelen med det skulle vara att en form hela 
tiden representeras av samma objekt.  
 

14.4 Hur kan information genereras ur 4D CAD modellen 
Det talas mycket om att 4D CAD modeller inte bara är dum grafik, utan att den 
dessutom innehåller mycket information. Det är sant, men idag producerar inte 
modellerna annat än rent visuell information. Övrig information har följt med 
från antingen 3D modellen eller tidschemat. Vi anser att 4D CAD programmen i 
sig bör kunna generera information. Exempel på information som kan tänkas 
genereras ur 4D CAD modellen är: 

- formscheman 
- resursberäkning 
- mängdberäkning. 

 
Slutligen vill vi redogöra för en fundering som dök upp under arbetets gång. 3D 
produktmodeller och 4D CAD modeller förväntas i framtiden innehålla väldigt 
mycket information och det finns en stor fördel med att ha all denna information 
i de modeller som skall användas i t ex en 4D CAD modell. Som exempel kan 
nämnas skapandet av formscheman, ska formschemat genereras som ett resultat 
av 4D planeringen eller ska formschemat importeras som ett stöd för 
modelleringen av formar? Då uppstår frågan: Ska 4D CAD modellen generera 
en massa mervärden utöver produktionssimulering, eller ska den enbart nyttja 
information som andra program har skapat?  
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Bilaga  
Sekvenser med gjutning av bjälklag 
Först skall länkning ske mellan aktivitet samt objekt, när detta gjort kan 
produktionsskedet spelas upp sekventiellt. Projektet startar den femte maj 2005. 
Det första som ses är bjälklagets formning fas 1. Formen ses på Figur 1 som 
ljusblått. 
 

 
Figur 1 Formning bjälklag fas 1. 
 
Denna formningssekvens illustrerar arbetet med att sätta upp formar. I detta 
försök så undersöktes inte arbetsytor till bjälklaget med det är möjligt att 
illustrera ytan innanför formarna med arbetsyta för armering- samt 
installationarbete.  
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Sedan följer det en gjutningssekvens, där all gjutning sker av bjälklaget fas 1. 
 

 
Figur 2 Gjutning av bjälklag. 
 
Efter att bjälklaget gjuts krävs det en torkningstid för bjälklaget, detta har 
illustrerats med en yta som kallas skyddad yta. Denna yta bör inte beträdas 
under det att den lyser gult. 
 

 
Figur 3 skyddad yta av bjälklag. 
 




