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SAMMANFATTNING  
Denna studie syftar till att kartlägga VDC-arbetet i ett husbyggnadsprojekt och 

därmed bidra till ökad förståelse för hur byggprojekt kan genomföras med VDC. 

Användningen av VDC i bygg- och fastighetsbranschen drivs internt av krav på 

effektivisering och externt av krav på högre kvalitet och produktvärden (ISO, 2012). 

En fallstudie gjordes hos ett svenskt byggföretag för att få förståelse för hur 

husbyggnadsprojekt genomförs med VDC. Fallstudiens mål var att klargöra orsaker 

till att VDC-specifika aktiviteter upphörde i det specifika byggprojektet. 

Datainsamlingen utgjordes av intervjuer med personer som varit involverade i det 

studerade projektet. Internationella, nationella och företagsspecifika riktlinjer för 

VDC-arbete sammanställdes till en analysmodell som sedan jämfördes med 

fallstudiens resultat. Utifrån analysen drogs slutsatserna att VDC-specifika 

aktiviteter kopplade till utredningsstadiet utfördes till viss del. Aktiviteter kopplade 

till produktbestämningsstadiet utfördes i stor utsträckning. I 

produktframtagningsstadiet avtog utförandet av VDC-specifika aktiviteter något, för 

att sedan i princip helt upphöra i förvaltning- och användningsstadiet. I studien 

diskuteras vilka orsaker som bidragit till att utförandet av VDC-specifika aktiviteter 

upphörde. De identifierade orsakerna är juridik, kravställning, projektmiljö, 

begränsad användarvänlighet samt kunskap och uppfattning av VDC. I studien 

framkom det att juridisk problematik försvårade användningen av 

informationsmodeller, speciellt i produktframtagningsstadiet. Om liknande 

problematik finns i fler projekt borde möjligheten att avtala om ändringar och tillägg 

av allmänna bestämmelser i framtida projekt undersökas. Innan något som är 

allmänt vedertagen praxis frångås rekommenderas undersökningar av vilka 

konsekvenser ett sådant avtal kan innebära. Av de användningsområden för 

informationsmodeller som nämndes i projektspecifika dokument var det bara 

produktionsplanering som inte utfördes i det studerade projektet. Det visar på att 

tydliga kravställningar i början av projektet kan vara ett sätt att uppnå mål och 

ambitioner med VDC.  
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ABSTRACT 
This thesis aims to increase the understanding how Virtual Design and Construction, 

VDC, can be applied in a building construction project. The adopting and use of VDC 

in the construction industry is driven internally by demands for efficiency and 

externally by demands for a higher quality and value in the product (ISO, 2012). A 

case study was performed at a Swedish construction company to obtain 

understanding about how VDC can be used in construction projects. The purpose of 

the case study was to identify why the execution of the VDC-specific activities ceased 

in the specific construction project. Data was collected through interviews of 

individuals involved in the project. International, national and company-specific 

VDC-guidelines was compiled into an analysis model, and compared with the case 

study results. Based on the analysis some conclusion can be made regarding the use 

of VDC in connection to the different project stages investigated. VDC-specific  

activities connected to the investigation stage were carried out to some extent.  VDC-

specific activities connected to the product design stage were carried out to a large 

extent. The execution of VDC-specific activities reduced in the production stage, and 

almost entirely ceased in the facility management- and operation stage. The 

identified causes why the VDC-specific activities stopped are connected to 

contractual issues, requirements definition, project environment, limited user 

friendliness, and the project participants understanding and knowledge of VDC. In 

the study it became clear that the contractual issues made the use of information 

models and VDC difficult. It is possible to make changes in future projects if similar 

problem occurs in a number of projects. However, the impact of such an agreement 

should be thoroughly investigated before any changes in the practice are made. All 

fields of application of the information models mentioned in the project-specific 

document are used in the study, except production planning. This shows that a clear 

definition of VDC requirements in the beginning of the project can be a way to 

achieve goals and ambitions.     
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1 INTRODUKTION 
Centrum för Integrated Facility Engineering (CIFE) på Stanford University definierar 

Virtual Design and Construction (VDC) som “the use of integrated multi-disciplinary 

performance models of design-construction projects to support explicit and public 

business objectives” (Kunz et al, 2012). NCC Construction Sverige AB har i sin 

tolkning förkortat detta till ”processen att med hjälp av 

byggnadsinformationsmodeller simulera, förutsäga och analysera slutprodukten” 

(NCC, 2013). Med byggnadsinformationsmodeller (BIM) struktureras och 

representeras information, som genereras och förvaltas under en byggnads 

livscykel, med hjälp av 3D objekt (Jongeling, 2008). Jongeling (2008) utvecklar sin 

beskrivning av BIM som ”ett samlingsbegrepp på hur informationen skapas, lagras, 

och används på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt”. 

Byggnadsinformationsmodeller kallas i den här studien för informationsmodeller. 

Med VDC menas i den här studien NCC Construction Sverige ABs version av 

definitionen.  

1.1 Problemdiskussion 

Mellgren (2012) visade i ett examensarbete att VDC i praktiken upplevs som ett 

brett och svårdefinierat begrepp, men att ingen verkar se detta som problematiskt. I 

Mellgrens undersökning hade personer, knutna till VDC-projekt, svårt att redogöra 

för vad VDC innebar för verksamheten. Tolkningen av begreppets innebörd skiljde 

sig mellan personer i ett projekt och de i centrala grupper (Mellgren, 2012).  

Användningen av VDC i bygg- och fastighetsbranschen drivs internt av krav på 

effektivisering och externt av krav på högre kvalitet och produktvärden (ISO, 2012). 

Beställare betonar speciellt den felfria processen (COBIM, 2012) och företag som 

använder VDC hävdar att det konsekvent förbättrar resultatet (Kunz et al, 2012). 

Användning av VDC kräver dock förändringar i genomförandet av ett byggprojekt. 

En avgörande utmaning för byggbranschen är att gå från traditionella 

arbetsmetoder till en VDC-process innehållande informationsmodeller. För att 

lyckas med det kan förändringen inte genomföras delvis utan den måste införas från 

starten av byggprocessen. (Olofsson et al. 2009)  

Faktorer som påverkar beslutet att använda VDC i ett projekt är uppfattad nytta, 

associerad ansträngning, sociala influenser, stödjande förutsättningar samt tidigare 

erfarenheter och kunskaper (Mellgren, 2012). Avsikten med användningen är att 

den ska bidra till och stötta en bygg- och förvaltningsprocess av hög kvalité (COBIM, 

2012). Enligt Common BIM Requirements 2012, som innehåller riktlinjer för arbete 

med VDC, går det att dra nytta av informationsmodeller i hela byggnadens livscykel, 

från tidig utformning till användning och förvaltning (COBIM, 2012). Hur den 

möjligheten tas till vara i ett husbyggnadsprojekt undersöks i det här 

examensarbetet med en fallstudie.  

1.2 Syfte 

Denna studie syftar till att kartlägga VDC-arbetet i ett husbyggnadsprojekt och 

därmed bidra till ökad förståelse för hur husbyggnadsprojekt kan genomföras med 

VDC. Fallstudiens mål är att klargöra orsaker till att VDC-specifika aktiviteter 
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upphör i ett specifikt fall. Tonvikten ligger på att belysa i vilken omfattning VDC-

specifika aktiviteter har utförts i ett husbyggnadsprojekt.  

1.2.1 Forskningsfrågor 

1. Hur genomförs VDC-projekt? 

2. När upphör utförandet av VDC-specifika aktiviteter i ett VDC-projekt? 

3. Vilka orsaker bidrar till att VDC-specifika aktiviteter upphör? 

1.3 Avgränsningar 

Studiens fokus är att identifiera stadier och aktiviteter som är specifika för VDC-

arbetet. Aktiviteter som är oberoende av VDC-arbetet anses vara självklara i 

byggprocessen och är därför bara med till viss del i beskrivningar och figurer. 

Studien har ett större fokus på informationsmodeller genererade av projektörer 

inom arkitektur jämfört med andra discipliners arbete. Analysmodellens 

tyngdpunkt ligger på stadier innan förvaltning. Avgränsningarna är en följd av att 

studien utförs under en begränsad tid.  
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2 TEORI 
Den här studien har utgått från Common BIM Requirements 2012 som internationell 

riktlinje och från Bygghandlingar 90 del 8 som nationell riktlinje. I avsnitt 4.1 ges ett 

exempel på företagsspecifika riktlinjer. Med BIM menar Common BIM Requirements 

2012 processen som i den här studien definieras som VDC i kapitel 1. 

Beskrivningarna av processer och stadier i det här avsnittet är baserade på en 

relativt enkel och neutral byggprocess. Beroende på projektspecifika val av 

organisationer och ersättningsformer kan aktiviteters ordningsföljd i byggprojekt 

variera. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om orsaker till att utförandet av VDC-

specifika aktiviteter upphör.   

2.1 Internationella riktlinjer - Common BIM Requirements 2012   

Common BIM Requirements 2012 är ett resultat av ett utvecklingsprojekt kallat 

COBIM (COBIM, 2012). Serien innehåller grundläggande krav och riktlinjer för VDC-

arbete i olika stadier av ett byggprojekt. I Common BIM Requirements 2012 delas ett 

byggprojekt upp i sju stadier vilka beskrivs i underavsnitt 2.1.2-2.1.8, Stadierna 

visas också som en figur i bilaga B. Beskrivningarna fokuserar på de aktiviteter som 

är av betydelse för VDC. Författaren har angett egna namn på stadierna. 

2.1.1 Olika typer av informationsmodeller  

I Common BIM Requirements 2012 presenteras åtta olika typer av 

informationsmodeller i olika utvecklade nivåer. De återkommer upprepade gånger i 

den här studien. Nedan presenteras därför de olika informationsmodellerna utifrån 

Common BIM Requirements 2012s beskrivningar. Författaren har gett modelltyperna 

lämpliga svenska namn. De informationsmodeller som har störst inverkan på 

fungerande informationsutbyte i VDC-arbetet är startmodeller, rumsmodeller, 

byggnadsmodeller, installationsmodeller och samgranskningsmodeller.  

Kravmodeller: Beroende på varje projekts ambitionsnivå med VDC-arbetet 

förmedlas mål och krav antingen dokumentbaserat eller i informationsmodeller, 

som då kallas kravmodeller. En kravmodell innehåller funktions- och 

utrymmeskrav. I början av ett projekt skiljer sig en kravmodell från en vanlig 

tredimensionell modell. Senare under projektet uppdateras kraven kontinuerligt. 

Oavsett om krav specificeras i dokument eller i kravmodeller är de utgångspunkt för 

utformning och kostnadsberäkningar. Enklaste formen av kravmodell är ett 

rumsfunktionsprogram i elektroniskt tabellformat. Den innehåller beställarens mål 

och krav på rumsstorlekar, rumsfunktioner, relationer mellan rum, samt krav på 

invändiga förhållanden, installationer och inredning. Andra mål och krav som till 

exempel energianvändning kan också förmedlas med en kravmodell.  

Startmodeller: I nybyggnadsprojekt innebär startmodell en informationsmodell 

över platsen där ett byggnadsverk ska byggas. Det kallas även för platsmodell och 

innehåller rådande förutsättningar vid projektets start. I ombyggnadsprojekt 

innebär startmodell att platsmodellen även innehåller befintliga byggnaden, eller 

byggnader, som ska byggas om. Modellering av platsen och befintliga byggnader 

baseras på befintliga ritningar, mätningar och undersökningar av platsen samt på 

övriga handlingar.  

Rumsmodeller: Består av utrymmen vars mått kan ha en noggrannhet liknande 

traditionella skissmetoder. Utgångspunkten är rumsfunktionsprogram och 
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energimål från beställare. Rumsmodeller kan användas för tidiga simuleringar och 

visualiseringar av utformningslösningar. Fönster är inte nödvändiga i rumsmodellen 

om den inte ska användas för simuleringar. Rumsmodeller ger information om 

rumsplacering, relationer mellan rumsfunktioner, preliminära mängder och 

övergripande areor och volymer.  

Byggnadsmodeller: Består av utrymmen och byggdelar så som väggar, trappor, 

fönster och dörrar. Byggnadsmodeller omfattar både arkitektens och 

konstruktörens informationsmodeller. Utrymmen i en rumsmodell bibehålls i en 

byggnadsmodell. Byggnadsmodellers detaljeringsnivå ökar genom projektet vilket 

innebär att detaljeringsnivån i början av projektet är begränsad. De slutgiltiga 

byggnadsmodellerna blir vanligtvis färdigställda i detaljutformningsstadiet och från 

dem genereras ritningar. Alla objekt innehåller den typinformation som är 

efterfrågad i produktionen.    

För att modellera byggnadsmodeller krävs, från beställaren, 

rumsfunktionsprogram och energimål. Från konstruktören krävs information om 

konstruktionen och värmegenomgångskoefficienter. Från VVS-projektören krävs 

resultat från energianvändningssimuleringar samt utrymmeskrav för 

driftsutrymmen. Byggnadsmodeller ger information om mängder av olika byggdelar, 

areor och volymer. De kan användas för kollisionskontroller, simuleringar, 

visualiseringar, produktionsplanering samt som stöd vid kostnadsberäkning.  

Installationsmodeller: Installationsmodeller omfattar VVS-, el-, och 

styrprojektörernas informationsmodeller. Installationsmodeller med information 

om hela byggnadens installationer genereras i detaljutformningsstadiet. Under 

tidigare stadier fokuserar installationsmodeller på val av system, storlek på 

driftsutrymmen, och övriga behov av ytor.  

Installationsmodellers detaljeringsnivå ökar genom projektet vilket innebär att 

detaljeringsnivån i början av projektet är begränsad. De slutgiltiga 

installationsmodellerna blir vanligtvis färdigställda i detaljutformningsstadiet och 

från dem genereras ritningar. För att modellera installationsmodeller krävs 

rumsfunktionsprogram och energimål från beställaren. Installationsmodeller 

används vid kollisionskontroller, simuleringar, visualiseringar, 

produktionsplanering samt som stöd vid kostnadsberäkning. Alla objekt innehåller 

den typinformation som är efterfrågad i produktionen.  

Samgranskningsmodeller: Olika discipliners informationsmodeller slås samman 

till en samgranskningsmodell för att undersöka hur olika discipliners 

informationsmodeller överensstämmer. Med hjälp av samgranskningsmodeller kan 

visualiseringar av lösningar utföras och avvikelser, som traditionellt upptäcks på 

byggarbetsplatsen, kan uppmärksammas tidigare.  

Relationsmodeller: Uppdaterade byggnads- och installationsmodeller som har 

kompletterats under produktionen för att överensstämma med slutresultatet, kallas 

för relationsmodeller. Informationen kan användas vid underhåll, reparationer och 

ombyggnationer.  

Förvaltningsmodeller: Förenklade byggnadsmodeller som bara innehåller 

grundläggande objekt och information som behövs för fastighetsförvaltning, kallas 

för förvaltningsmodeller. Användningsområden är beräkning av areor, volymer och 

antal byggdelar av olika slag. Förvaltningsmodellen kan också användas för 

visualiseringar och simuleringar under förvaltningen.  
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2.1.2 Behov- och målstadiet  

I det här stadiet ska ägarens och brukarens behov och mål fastställas. För att uppnå 

målen fattas beslut om projektets omfattning och genomförande. Beslut som fattas i 

det här stadiet behandlar projektets övergripande mål, tid och budget. Beslut om 

ytor och volymer fastställs också och blir utgångspunkt för utformningen.  

Det här stadiet behöver inte innehålla en kravmodell, utan kraven kan förmedlas 

på traditionellt sätt. Projekt som arbetar med VDC bör sträva mot att generera en 

kravmodell där åtminstone de viktigaste utrymmeskraven är tillgängliga i en 

programvara för utformning. Rumsfunktionsprogram i en programvara skulle 

underlätta projektledningen. Då är det möjligt att jämföra olika utformningar genom 

att det går att se hur de uppfyller rumsfunktionsprogrammet direkt i programvaran. 

Hantering av lagar och regler sker på samma sätt som i traditionella byggprojekt. 

COBIM (2012) nämner att byggprojekt normalt innehåller flera mål, och att en 

direkt koppling till en kravmodell idag varken är möjlig eller praktisk. Tid- och 

budgetmål är exempel på när separata dokument vanligtvis är det enda alternativet 

för att förmedla information.  

Oavsett hur informationen dokumenteras ska projektets krav uppdateras under 

hela processen och spegla utvecklingen av mål och utformning. Alla krav som ligger 

till grund för beslut ska sparas. Beställaren utser en person som ansvarar för att 

hålla filerna med krav uppdaterade. I den här studien utgår författaren ifrån att 

beställaren själv ansvarar för kravuppdatering, se bilaga B.  

Ett krav för att kunna utnyttja fördelarna med VDC är att på ett konsekvent och 

noggrant sätt koppla rums-ID till utrymmen i informationsmodeller genom hela 

projektet. Hur det här ska göras beslutas tidigt i projektet. Rums-ID möjliggör att 

ytors areor kan beräknas ur modellen och annan information kan överföras till en 

databas, exempelvis materialmängder i ett utrymme. De flesta byggdelar är på något 

sätt kopplat till ett rum vilket gör rums-ID viktigt. Rums-ID, eller rumsnummer som 

det ofta kallas, är tillsammans med funktionen rummets viktigaste egenskap. Annan 

viktig information som kan kopplas till rum är namn och placering. Placeringen kan 

exempelvis framgå av rumsnumret. En hänvisning till en rumstyp som beskrivs i ett 

annat dokument kan ge information om rummets ventilation, antal eluttag m.m. 

Modellsamordnaren upprättar projektspecifika mål för VDC-arbetet och 

samordnar tillgänglig information, exempelvis startmodeller om det finns. 

Informationen förmedlas sedan till projektörer i projektet. Förmedling av 

målsättningen med VDC-användningen i projektet ökar informationsmodellernas 

kvalité och användningsområden. Alla discipliner måste vara överens om 

informationsmodellernas användningsområden och vilken noggrannhet de kräver. 

Alla discipliner måste sedan följa det som avtalats för att användning av 

informationsmodeller ska vara möjlig i den utsträckning som är önskvärd i 

projektet. Modellsamordaren ser också till att det i tidplanen tas hänsyn till 

aktiviteter för VDC-arbete. Om projektet inte utnämnt någon modellsamordnare kan 

ansvarig arkitekt eller projektledare få uppdraget.  

Under arbetet med utformingen behöver olika discipliner dela sina modeller med 

varandra på ett snabbt och flexibelt sätt. Information som förmedlas på det viset är 

t.ex. designlösningar och utrymmeskrav. Vid de här delningarna utförs inte 

förbestämda kvalitetskontroller men varje disciplin är ansvarig för kvaliteten på 

sina informationsmodeller. Därför måste planeringen innehålla tid för 
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kvalitetssäkring av informationsmodeller. Tidpunkt för kvalitetskontroller av 

informationsmodellerna bestäms i varje projekt av beställaren. Kvalitetskraven på 

informationsmodellerna är vid de kontrollerna högre än under arbetets gång. En 

projektserver gör det möjligt för alla discipliner att få tillgång till varandras 

informationsmodeller. Den möjligheten skapas om varje disciplin laddar upp sina 

informationsmodeller enligt överenskommelse. För att undvika problem med 

integration ska varje informationsmodell bara innehålla komponenter skapade av 

den aktuella disciplinen, övriga komponenter tas bort innan informationsmodellen 

delas. Vid ombyggnadsprojekt ska dock arkitektens informationsmodeller innehålla 

startmodellen som bas.  

2.1.3 Alternativutformningsstadiet 

I det här stadiet utreds vilken lösning som är den lämpligaste bland flera alternativ. 

Vid skissning av utformningsförslag utgår arkitekten från de mål och krav som 

formulerats i det tidigare stadiet. Som komplement till traditionella tillvägagångsätt 

för beslutsfattande används rumsmodeller som beslutsunderlag. I det här stadiet är 

en grov detaljeringsnivå tillräcklig för många projekt. Olika designlösningar 

visualiseras med rumsmodellerna vilket ger en gemensam förståelse för 

alternativen när beslut ska fattas om rumsplaceringar och byggnadens yttre skal. En 

metod som rekommenderas för visualisering av utrymmen är att med hjälp av olika 

kulörer tydliggöra olika funktioner.   

Beställaren har uppsikt över arbetet och jämför utformningsalternativ för att 

välja den bästa lösningen. Om rums-ID används konsekvent är det i det här stadiet 

möjligt att ur rumsmodeller automatiskt erhålla byggnadens totala volym samt olika 

utrymmens areor. Det är till hjälp vid kostnadsbedömning och vid jämförelse av 

olika utformningsförslag. Beräkning av mängder och kostnader kan göras av 

beställaren eller av konsulter. I bilaga B utgår författaren från att det är beställaren 

som gör kostnadsberäkningar.   

Arkitekten modellerar inte byggnadsverkets bärande system, istället utvärderar 

konstruktören genomförbarheten av de förslag som lagts fram och genererar 

preliminära byggnadsmodeller. För att kunna beräkna kostnader för olika 

konstruktionsalternativ och på det viset jämföra alternativen kan det i varje enskilt 

projekt beslutas att konstruktören ska modellera olika alternativ för det bärande 

systemet. Konstruktörens alternativ baseras på arkitektens förslag. Driftsutrymmen 

modelleras i en rumsmodell av arkitekten, men dimensioner och krav på dessa 

utrymmen definieras av VVS- och elprojektörer. VVS-projektörerna tar fram 

övergripande utformningsförslag för installationer. De förslagen utgör en början på 

installationsmodeller. Förslagen behandlar i huvudsak placering av 

utrymmeskrävande kanaler, huvudinstallationsstråk och driftsutrymmen.  

Energianvändningssimulering och livscykelkostnadsberäkning är en del av VDC-

arbetet och används i det här stadiet för att utvärdera olika utformningsalternativ. 

Det baseras på en rumsmodell där fönstrens form och placering inte behöver vara 

fastställt. Däremot är fönstrens totala storlek av betydelse för simuleringars resultat. 

Vem som utför energianvändningssimulering och livscykelkostnadsberäkning är ett 

projektspecifikt beslut. COBIM (2012) nämner VVS-projektörer som en lämplig 

aktör att utföra det. I bilaga B utgår författaren från att det är beslutat att VVS-

projektören gör detta.   
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En förutsättning för VDC är att utgångsläget på byggarbetsplatsen finns 

modellerat i en startmodell. I vissa projekt kan en platsmodell finnas tillgänglig i 

kommunala register eller gå att beställa från en extern aktör med nödvändiga 

specialkunskaper. Vid ombyggnadsprojekt, då befintliga byggnader måste 

modelleras, kan ett separat uppdrag ges till exempelvis en arkitektbyrå att 

modellera en startmodell med förutbestämd noggrannhet. Startmodellens 

detaljeringsnivå kan utvecklas under projektets gång, eftersom det under 

produktionen är vanligt att ny information om utgångsläget blir tillgänglig. Om 

befintliga byggnadernas konstruktion påverkas av nya bärande byggdelar vid 

ombyggnad, modellerar konstruktören de bärande delarna i startmodellen. 

Dessutom modelleras icke bärande byggdelar av betong av konstruktören i det 

fallet. Installationer modelleras i den utsträckning det anses som nödvändigt. Om 

det finns en bra startmodell minskas arkitektens arbete. Om det däremot inte 

existerar någon startmodell i ett ombyggnadsprojekt, eller om det bara existerar en 

halvfärdig startmodell, är arkitektens arbete betydligt mer tidskrävande än vid 

nybyggnadsprojekt. Om arkitektens programvara skiljer sig från den programvara 

som startmodellen är modellerad i finns det också en risk att arkitekten måste 

modellera om delar av, eller hela, startmodellen. 

Modellsamordnaren beslutar vilka informationsmodeller som behövs och vem 

som ansvarar för genereringen av varje disciplins informationsmodeller. När origo, i 

projektets kordinatsystem, har definierats organiseras ett test där integrationen 

mellan disciplinerna kontrolleras. Det kan gå till så att arkitekten gör en enkel 

informationsmodell där väggar, bjälklag, fönster och andra komponenter är 

placerade som de ska placeras i huvudprojektet. Sedan skickas den enkla 

informationsmodellen till de andra disciplinerna som i sina respektive 

programvaror skapar ett antal komponenter på liknande sätt. Genom att sedan 

kombinera alla informationsmodeller i en samgranskningsmodell kontrolleras 

höjder och koordinatsystem genom att se till så att alla komponenterna har rätt 

position i förhållande till varandra. När arbetet med huvudprojektet pågår ser 

modellsamordnaren till att de begärda informationsmodellerna har framställts. 

Modellsamordnaren kontrollerar också integrering och kollisioner mellan 

informationsmodellerna. Modellsamordnaren uppdaterar även tidplanen för VDC- 

arbetet, med avseende på projekteringstidplanen samt projektets mål med VDC-

användningen.  

Stadiet avslutas med att en utformning är vald, och den finns i arkitektens 

informationsmodell. Utformningen påverkar ofta projektets ursprungliga krav som 

därför uppdateras så att aktuella krav finns tillgängliga i kommande stadier.  

2.1.4 Grundutformningsstadiet 

I det här stadiet utvecklas den övergripande utformningen som valts i föregående 

stadie och det kan förekomma stora förändringar i utformningen. Jämfört med 

tidigare stadier ökar riktigheten i informationsmodellerna. Utvecklingen gör det 

möjligt att erhålla användbar information om volymer, utrymmen och areor. Det 

bidrar också till att det bli lättare att hitta fel i informationsmodellerna. 

Visualiseringar och analyser från flera discipliners informationsmodeller används 

som stöd för beslutsfattande samt för kommunikation mellan olika aktörer. 
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Samgranskning av de olika disciplinernas informationsmodeller påbörjas i det 

här stadiet under förutsättning att fler discipliner än arkitekten har genererat en 

informationsmodell. Vanligtvis åtar sig modellsamordnaden eller ansvarig arkitekt 

arbetet med att lägga ihop olika informationsmodeller till en samgranskningsmodell 

samt att leda samgranskningen. Kollisionskontroller utförs med 

samgranskningsmodellen. I det här stadiet fokuserar kollisionskontroller i första 

hand på de delar av installationer och konstruktioner som påverkar rummens 

placering och form. Det görs för att kontrollera så att det i den arkitektoniska 

utformningen har tagits hänsyn till installationer och konstruktioner samt att alla 

disciplinerna är samordnade. Förutom volymer kontrolleras 

informationsmodellernas innehåll och struktur så att innehållet överensstämmer 

med de projektspecifika kraven. Det aktuella projektets komplexitet är avgörande 

för vilka andra kontroller som behöver utföras. Varje disciplin ansvarar för att 

uppdatera sina informationsmodeller med de förändringar som beslutats vid 

samgranskning.  

Kostnadsberäkningar utvecklas i det här stadiet med byggdelar från arkitektens 

informationsmodell och eventuellt också med information från andra discipliners 

informationsmodeller. Även i det här stadiet utförs en preliminär 

energianvändningssimulering och livscykelkostnadsberäkning med hjälp av 

arkitektens informationsmodell. Arkitektens informationsmodell har, i det här 

stadiet, kompletterats med den information som är känd om klimatskalet. Det kan 

till exempel vara information om areor samt egenskaper för ytterväggar och fönster. 

COBIM (2012) beskriver vad de olika disciplinerna fokuserar på under 

grundutformningsstadiet. Projektörerna ska modellera informationsmodeller som 

sedan slås ihop till en samgranskningsmodell. Konstruktören fokuserar på att 

fastställa mått och krav på konstruktionen för att med en byggnadsmodell förmedla 

hur andra discipliner påverkas av konstruktionen. VVS-projektören måste bekräfta 

de övergripande installationernas ytbehov och placering. Deras installationsmodell 

ska innehålla utrymmen för huvudinstallationsstråk samt för driftsutrymmen så att 

det går att bedöma hur den påverkar andra discipliners arbete. El-projektören 

fokuserar på att i en installationsmodell definiera ytbehov för de system som 

påverkar rumsplacering.  

Arkitekten utvecklar den valda utformningen till en preliminär byggnadsmodell. I 

slutet av det tidiga utformningsstadiet innehåller den utrymmen, bärande 

byggdelar, väggars byggnadstyper samt fönster och dörrar. Modellsamordnaren 

uppdaterar tidplanen för VDC-arbetet, med avseende på projekteringstidplanen och 

projektets mål med VDC-användningen. Modellsamordnaren ser också till att de 

begärda informationsmodellerna har framställts samt kontrollerar integrering och 

kollisioner mellan informationsmodellerna. Beställaren ska ha uppsikt över arbetet 

och godkänna lösningar som senare har betydelse i detaljutformningsstadiet.  

Samgranskning och kvalitetskontroller av alla discipliners informationsmodeller 

leder till felfria informationsmodeller. Stadiet avslutas med bygglovsansökan. 

Handlingar för bygglovsansökan genereras ur arkitektens byggnadsmodell. Det 

ställer krav på arkitekten att byggnadsmodellen utvecklats så pass noggrant att det 

är möjligt att generera de handlingar som efterfrågas. Handlingar som produceras i 

projektet ska i huvudsak genereras ur informationsmodeller.  
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2.1.5 Detaljutformningsstadiet  

I det här stadiet utvecklas utformningen för att möta kraven från produktionen. En 

väsentlig del av informationen från detaljutformningsstadiet måste genereras med 

traditionella metoder. Traditionella metoder behövs för att kunna leverera all 

information som krävs i ett förfrågningsunderlag. Skillnaderna mellan detalj- och 

grundutformningsstadiet är små. I detaljutformningsstadiet är dock noggrannheten 

på informationen som genereras mycket högre och alla komponenter får korrekta 

mått. Beställaren och modellsamordnaren har liknande uppgifter. Visualiseringar 

och analyser används för samma syfte som vid grundutformningen tidigare. 

Eftersom informationsmodellerna har utvecklats mycket jämfört med tidigare blir 

visualiseringar av högre kvalité. Projektörerna ska förutom att generera 

informationsmodeller även se till att informationsmodellerna är möjliga att använda 

för mängdavtagning. Resultatet av arkitektens arbete i det här stadiet blir en 

byggnadsmodell som uppfyller den detaljnivå som efterfrågas. Övriga projektörers 

arbete ska stämma överens med arkitektens byggnadsmodell. VVS- och 

elprojektörernas arbete fokuserar på att generera installationsmodeller. 

Installations- och byggnadsmodeller från detaljutformningsstadiet används för att 

generera slutgiltig energianvändningssimulering och livscykelkostnadsberäkning. 

De beräkningarna kan under förvaltningen jämföras med det faktiska utfallet.  

Samgranskningsmodeller används för att bekräfta att installationerna har 

tillräckligt utrymme. De används även för att upptäcka kollisioner mellan olika typer 

av installationer eller mellan konstruktioner och installationer. Varje disciplin 

ansvarar för att uppdatera sina informationsmodeller med de förändringar som 

beslutats vid samgranskning. När det är gjort baseras kostnadsberäkningar och 

mängdavtagningar på de samordnade informationsmodellerna. Mängderna används 

sedan också i kontrakt- och anbudstadiet. Mängdavtagningar från 

informationsmodeller måste kompletteras med mängdning på traditionellt vis på 

grund av att informationsmodeller för närvarande inte klarar av att tillhandahålla all 

information som krävs. Ansvarig arkitekt är huvudansvarig för att utformningen är 

felfri. Modellsamordnaren är ett stöd både för den ansvariga arkitekten och för de 

andra disciplinerna i arbetet med att uppnå en felfri utformning. Stadiet avslutas 

med att ett förfrågningsunderlag har tagits fram. 

2.1.6 Kontrakt- och anbudstadiet 

Informationsmodeller, mängdavtagningar, visualiseringar och andra dokument 

överlämnas till entreprenörer i syfte att underlätta preliminär produktionsplanering 

och för att underlätta arbetet med anbud. Överlämnandet bidrar också till att det 

blir enklare för entreprenörer att sätta sig in i utformningen och förhållandena på 

platsen. 

Det är möjligt att använda informationsmodeller till att visualisera 

produktionsplanering och jämföra olika produktionsplaneringsalternativ med 4D-

modeller. I vilken utsträckning som informationsmodeller används beslutas av 

entreprenören. Detaljeringsnivån i byggnadsmodeller och installationsmodeller 

beslutas med avseende på produktionens behov. Användning av 

informationsmodeller i produktionen kan ställa speciella krav på modelleringen.  

Metoden som ska användas för produktionsplanering ska så tidigt som möjligt 

förmedlas till projektörer så att modellering kan utföras därefter.  
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2.1.7 Produktionsstadiet 

Informationsmodeller ersätter inte ritningar och andra dokument utan är ett 

komplement. En förutsättning för användning av informationsmodeller är att alla 

dokument i produktionen överensstämmer med dem och att ritningar genereras 

därifrån. Entreprenörers användning av informationsmodeller är idag i huvudsak 

kopplat till att planera, samordna och organisera produktionen. Visualisering är ett 

viktigt användningsområde av informationsmodeller i många olika situationer. 

Samgranskningsmodeller kan användas för att visualisera hur utmanande 

installationsdragningar har lösts. Entreprenörer kan även utnyttja 

informationsmodeller för att skaffa sig en uppfattning och förståelse för byggnaden. 

Förståelsen bidrar till att underlätta byggbarhetsbedömningar och planering av 

monteringsordning av installationer.  

Användandet av informationsmodeller för mängdning till anbud, inköp och 

produktionsplanering undviker dubbelarbete, påskyndar genereringen av 

kostnadskalkyler och ger en mer precis mängdning förutsatt att modelleringen görs 

på rätt sätt. Vid upphandlingar av underentreprenörer eller leverantörer kan 

informationsmodeller och mängdlistor genererade ur informationsmodeller vara en 

del av underlaget. Informationen i byggnadsmodeller kan också användas som 

utgångspunkt för beställning av prefabricerade byggdelar. 

Om informationsmodeller används för produktionsplanering ska byggdelar, 

objekt och grupperingar i informationsmodellerna överensstämma med situationen 

i produktionen. Då möjliggörs 4D-planering av produktionen som kan ge visuell 

kontroll över aktivitetsordning. Det kompletterar tidplanen och kan vara till hjälp 

vid samordning mellan entreprenörer, samt vid uppföljning av produktionsstatus.  

Andra användningsområden för informationsmodeller i produktionen är 

informationsöverföring av positionsinformation till mätinstrument, 

arbetsplatsdispositionsplanering och säkerhetsplanering. Fallskydd är ett exempel 

på säkerhetslösningar på byggarbetsplatsen som går att förmedla tredimensionellt. 

Likt ett traditionellt projekt kan kompletterande utformningslösningar uppstå 

under produktionen. Om utformingen förändras måste byggnads- och 

installationsmodellerna som används i produktionen uppdateras.   

2.1.8 Överlämningsstadiet 

Användning av förvaltningsmodeller i fastighetsförvaltning är under utveckling men 

idag relativt ovanligt. Även om det inte finns krav på att generera 

förvaltningsmodeller ska alla discipliner uppfylla traditionella arbetsmetoders krav 

på leveranser av drift- och underhållshandlingar.  

 Vid projektets slut ska alla handlingar inklusive informationsmodeller 

överlämnas till beställaren på det sätt som beskrivs i kontraktet. I det här stadiet 

genereras relationsmodeller, som en del av relationshandlingar, samt drift- och 

underhållshandlingar. Drift- och underhållshandlingar framställs vanligtvis inte ur 

informationsmodeller. Alla informationsmodeller som krävts i projektet har 

kompletterats under produktionsstadiet så att de överensstämmer med 

slutresultatet. Informationsinnehållet i relationsmodellerna har samma 

detaljeringsnivå som byggnadsmodellerna och installationsmodellerna genererade i 

detaljutformningsstadiet.  
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2.2 Nationella riktlinjer – Bygghandlingar 90  

Bygghandlingar 90 är den svenska byggsektorns rekommendationer för redovisning 

av byggprojekt (Löwnertz et al., 2008). I underavsnitt 2.2.1-2.2.4 presenteras de fyra 

huvudprocesserna som enligt Bygghandlingar 90 del 8 utgör bygg- och 

förvaltningsprocessen. De beskriver betydelsefulla aktiviteter för att skapa och 

utbyta information. Istället för process använder författaren termen stadie. 

Stadierna, som beskrivs i underavsnitt 2.2.1-2.2.4, visas som en figur i bilaga C. 

Stadierna presenteras mindre detaljerat i den här studien än i Bygghandlingar 90 del 

8. Istället har det i den här studien lagts större vikt på utförandet av VDC-specifika 

aktiviteter.   

2.2.1 Utredningsstadiet 

En förutsättning för väl fungerande datorstödd byggprocess är att i förväg definiera 

tydliga regler för hur strukturering, kommunikation och lagring av information ska 

ske. Reglerna bildar en tillämpningsanvisning för digitala leveranser. Alla discipliner 

bör tillsammans ta fram en specifikation på tekniska egenskaper hos de datorsystem 

som ska användas för informationsutbyte. Målet är att information ska kunna 

överföras utan förluster och avbrott. Det säkerställer funktion mellan befintliga 

programvaror och att var och en kan arbeta effektivt i projektet. Varje disciplin är 

ansvarig för att den egna utrustningen uppfyller de överenskomna kraven. Under 

granskning av utfört arbete följs överenskommelser upp. Ansvarig 

informationssamordnare ska vid behov vidta åtgärder för att förändra rutiner, samt 

stödja och styra användningen.  

Gränsdragning och omfattning av varje disciplins informationsleveranser måste 

bestämmas tidigt. Med leverans menas de överlämningar som traditionellt sker 

mellan olika skeden, samt överlämning av information mellan olika parter och olika 

processer inom varje skede. Med gränsdragning menas vilken funktion och 

utrustning varje disciplin ansvarar för. Ett urval av information ska göras så att 

tillräcklig, men endast nödvändig, information överförs mellan discipliner. I 

projektet behöver det därför bestämmas vilken information som ska utbytas, 

ansvarsfördelning för utbytet, hur utbytet ska ske och hur det dokumenteras samt 

hur testning av filöverföring och utskrifter ska utföras. Egenkontroll av 

informationens kvalité görs av leverantören före varje leverans. Det regleras i ett 

överenskommet program när kontrollerna utförs. Vid egenkontroller kontrolleras 

att innehållet och övriga överenskomna krav på struktur och form stämmer. 

Funktionstest av all överföringsteknik och kommunikation utförs innan det används 

i projektet. I det här stadiet ska det också definieras hur versionshanteringen ska gå 

till vilket är en förutsättning för lyckat utbyte av information. En ordnad 

versionshantering i projektet möjliggör också att förändringar senare går att spåra. 

Verksamhetsbeskrivningen påverkas av behoven som användarna definierar 

samt av krav från samhället, ägare, och förvaltare. En förutsättning för 

produktbestämning är att information från verksamheten inkluderas i 

byggnadsprogrammet. Byggnadsprogrammet och befintliga förhållanden används 

vid generering av programhandlingar. Med befintliga förhållanden menas tomtens 

förutsättningar och eventuella byggnader. Fastighetsägaren gör 

verksamhetsbeskrivning, utrymmesprogram och tidiga kostnadsuppskattningar. En 

utgångspunkt för utrymmesprogram är befintliga förhållanden. Befintliga 
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förhållanden modelleras med ytor eller solider till en geometrimodell som baseras 

på laserskannade punktmoln eller på koordinater som är uppmätta med 

totalstation. Geometrimodellen utväxlas sedan mellan projektörer. En geometri-

modell är en grafikorienterad två- eller tredimensionell modell. Den baseras på 

grafik som ska visas på ritningar eller bildskärmar. Exempel på sådan grafisk 

information är linjer, bågar och cirklar. De plana modellerna kan utgöras av planer, 

eller fasader och volymmodellerna kan utgöras av trådar, ytor eller solider.  

Ett bra verktyg vid rumsindelning och rumsspecifikationer är att arbeta med 

intelligenta zoner, ofta rum eller rumskategorier, som är objekt med unika ID för 

identifiering i projektet. Rums-ID gör det möjligt att koppla funktioner, ytor, 

rumshöjder och andra programkrav till objektet vilket i sin tur möjliggör tidiga 

analyser och beräkningar.  

Byggnadsprogrammet och programhandlingar ligger till grund för tidplan och 

budget för hela projektet. Tidplanen ska ange när samordningsmöten hålls. Den ska 

också ta hänsyn till informationssamordning och kvalitetskontroll. Före 

projektbudgetering och tidplanering sker granskning och utvärdering av förslag.  

2.2.2 Produktbestämningsstadiet 

Informationsmodellerna utvecklas gradvis under projekteringen. Till en början 

genereras sektioner och fasader med låg detaljnivå från tidiga 

informationsmodeller, för att under projektets gång öka i detaljeringsnivå. 

Detaljeringsgraden och noggrannheten avgörs av informationsmodellernas ändamål 

och hur de ska användas i framtiden.  

Om det inte finns en detaljplan som överensstämmer med projektet ansöker 

byggherren i det här stadiet om godkännande av en ny detaljplan. 

Programhandlingarna ligger då till grund för detaljplaneförslaget. Därefter 

genereras en godkänd bygglovhandling. I utredningsstadiet tar fastighetsägaren 

fram ett utrymmesprogram. Det jämförs i det här stadiet mot 

projekteringsresultaten för att se om resultaten uppfyller de definierade kraven.  

Efter bygglovhandlingar fortsätter projekteringen av andra handlingar, så som 

förslagshandlingar, systemhandlingar och bygghandlingar. I modellorienterad 

projektering är det viktigt att det finns en beslutad metod för kommunikation av 

information. Med hjälp av ett projektnätverk och modellservrar, eller annan lösning, 

går det att undvika att flera projektörer framställer likadan information. Det går att 

undvika genom att genererad information delas mellan discipliner. För att undvika 

dubblering av information ska filer endast innehålla specifik information för den 

aktuella disciplinen. Det som överlämnas mellan olika discipliner i det här stadiet 

används för att underlätta projekteringen, som underlag för beslut, samt för att 

generera en felfri och lättläst bygghandling.  

All information som berör flera discipliner ska genomgå en samordnad 

granskning så att samstämmighet mellan discipliner kontrolleras. Förutom 

egenkontroller innan varje leverans ska samordning utföras innan handlingar 

fastställs. I varje projekt bör det finnas en person som är ansvarig för 

informationssamordning och projektledning. Dessutom bör det hos varje disciplin 

finnas en utnämnd kontaktperson för samordning. I en programvara för visning och 

granskning samordnas informationsmodeller. För det väljs en programvara som kan 

läsa de olika disciplinernas filer, alternativt att neutrala filformat används. Åtgärder 
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till följd av upptäckta avvikelser diskuteras mellan disciplinerna. Efter att 

handlingar samordnats och granskats blir de fastställda. När bygghandlingar är 

fastställda överlämnas de till entreprenören.  

I det här stadiet kan även förvaltningshandlingar påbörjas. Bygghandlingar visar 

hur ett byggprojekt ska genomföras och förvaltningshandlingar består av det som 

behövs vid förvaltning av byggnaden. Produktbestämningsstadiet leder fram till 

bygglov, bygghandlingar samt att entreprenör är upphandlad.  

2.2.3 Produktframtagningsstadiet  

Entreprenörer använder bygghandlingar för bland annat mängdning, 

kostnadsberäkning, budgetering och tidplanering, vilka i sin tur används för att 

planera produktion och leveranser. Informationsmodeller kan användas som 

underlag för kalkylering, mängdning och simulering. Det görs genom att relevant 

information för aktiviteten, som finns i en informationsmodell, kopplas till ett 

beräknings- eller simuleringsprogram. Under produktionen kan 

informationsmodeller användas för att få information för utsättning och inmätning 

av byggnader. En förutsättning för detta är att en metod för hur det ska gå till 

bestäms så fort en entreprenör är utsedd.  

Bygghandlingar används även av entreprenören som underlag vid inköp av 

material och tjänster. Om produktionen köper prefabricerade element kan 

informationsmodeller med fördel användas som underlag vid producering av dem. 

Hur informationsmodellen i så fall ska levereras bestäms av leverantören.  

Projektör eller entreprenör uppdaterar i slutet av det här stadiet den 

projekterade informationen med ändringar som skett under byggtiden. 

Utgångspunkten är bygghandlingar och produktionens lägesrapporter. Det 

resulterar i relationshandlingar som kan användas för fortsatt dokumentation av 

förändringar i byggnaden. Förvaltningshandlingar, som drift- och 

underhållsinstruktioner och garantibrev ingår i, är en del av relationshandlingarna. 

Stadiet avslutas med besiktning av byggnaden.  

2.2.4 Förvaltning- och användningsstadiet 

Informationsmodeller och dokument innehållande resultatet av projektet flyttas 

från projektering och produktion över till förvaltning. Där utgör de en viktig 

informationskälla. De kan vara till hjälp när aktuell förvaltningsinformation 

fastställs och när information läggs in och uppdateras i förvaltningssystem. 

Informationsmodeller kan behöva kompletteras med ytterligare innehåll för att 

möjliggöra tänkta användningsområden i det här stadiet. Valet av leveranssätt ska 

bidra till att, på kort och medellång sikt, minimera behov av versionsuppgraderingar 

eller konvertering på grund av begränsningar i programvaror. Behovet kan minskas 

genom att lagra information i neutrala filformat. Projektet bör också se till att det 

över tid finns tillgängliga program för läsning och redigering av information.                                                                                                                                                                                                                 

Informationssamordning används i det här stadiet för att uppmärksamma 

förändring och för att säkerställa att information uppdateras då användningen av 

byggnaden ändras. Den information som överlämnas mellan olika discipliner i det 

här stadiet används för att ange korrekt information vid drift- och 

underhållsåtgärder, för att uppfylla myndigheters krav på dokumentation, samt för 
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att förmedla information om förändringar i byggnaden. Förvaltningshandlingar 

används för många olika ändamål, t.ex. energi- och utrymmesredovisning.   

2.3 Orsaker till att VDC-specifika aktiviteter upphör 

2.3.1 Begränsad användarvänlighet  

Kunz och Fischer (2012) nämner omständigheter i byggbranschen som begränsar 

användningen av VDC. Begränsningarna har observerats i praktiken (Kunz et al., 

2012). De skriver att användare rapporterar om att analys- och modelleringsverktyg 

har begränsad användarvänlighet, samt att det inte går att integrera dessa med 

andra verktyg i projektet på enkla sätt (Kunz et al., 2012). IAI (International Alliance 

for Interoperability) är en öppen internationell sammanslutning som utvecklar 

Industry Foundation Classification (IFC), en branschstandard för innehav och utbyte 

av digitala data (SS-ISO, 2002). Några av organisationerna som ingår i IAI är 

Graphisoft, Autodesk och Bentley (Olofsson et al., 2009). Målet för IAI är att 

möjliggöra integration mellan programvaror från olika leverantörer (Olofsson et al., 

2009). IFC kompatibla program kan öppna och importera IFC-filer, använda 

information som skapats i andra IFC kompatibla programvaror och exportera 

information som IFC-filer för användning eller samordning i andra programvaror 

(Volker, 2011). Det kan underlätta tvärvetenskaplig samordning av 

informationsmodeller (Volker, 2011). Om integration uppnås kan till exempel en 

vägg som skapats i ett program bytas ut i ett annat program.  Detta är möjligt om 

båda programmen är IFC kompatibla och därmed känner igen väggens 

specifikationer. (Olofsson et al., 2009) 

Även om IFC underlättar informationsöverföringar är utbyte av information 

mellan programvaror till viss del möjlig även om klassifikationerna inom IFC inte 

används (Olofsson et al., 2009). Vissa programvaruleverantörer kan idag erbjuda 

automatiskt informationsutbyte mellan sina programvaror som fungerar på ett 

tillförlitligt och användbart sätt. En del av dessa har stöd för IFC. (Kunz et al., 2012) 

Skillnader i länders kultur och lagstiftning, gör att det finns variation mellan hur 

olika länder strukturerar information (SS-ISO, 2002). BSAB är ett 

klassificeringssystem för byggnadsverk som har används i Sverige under lång tid 

(Ekholm et al., 2000). BSAB 96 är helt kompatibel med ISO (Internationella 

Standardiseringsorganisationen) 12006-2 eftersom principerna i de båda 

standarderna stämmer helt med varandra (BSAB 96, 2005). BSAB 96 och ISO 12006-

2 kan användas för att klassificera objekt i informationsmodeller om de ska 

användas för kostnadsberäkningar och tidplanering (Olofsson et al., 2009). Syftet 

med ISO 12006-2 är att lägga grunden för en gemensam internationell syn på 

klassificering inom byggbranschen vilket underlättar informationsutbyte utan 

informationsförluster (Ekholm et al., 2000).   

2.3.2 Projektmiljö  

En annan omständighet som Kunz och Fischer (2012) nämner är att kulturen bland 

arkitekter, ingenjörer och entreprenörer är att minimera kostnader istället för att 

sträva efter att maximera värdet (Kunz et al., 2012). Det är enligt Olofsson, 

Jongeling, och Norberg (2009) inte meningsfullt att använda VDC i projekt som inte 

har en projektmiljö med incitament för att använda nya och effektivare 
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projekterings- och produktionsmetoder. Projektmiljön är en kombination av 

kontrakts- ersättnings- och samarbetsform och har betydelse för VDC-arbetet 

eftersom det påverkar relationerna mellan aktörerna. (Olofsson et al. 2009)   

Integrated Concurrent Engineering (ICE) är ett arbetssätt som används i VDC-

arbete för att effektivisera samarbete mellan olika discipliner. Ett hinder för 

effektivt samarbete kan vara att olika aktörer har olika arbetsmetoder, fackspråk 

och projektmål, samt att de saknar erfarenhet av ett nära samarbete med varandra. 

ICE upphäver dessa hinder och minimerar icke värdeskapande företeelser under 

projekteringen genom att möjliggöra snabb kommunikation mellan aktörer med 

olika kompetens. (Kunz et al., 2012) 

ICE går ut på att samla olika discipliner för arbete i en gemensam miljö med 

storbildsskärmar, även kallat projektstudio eller iRoom (Kunz et al., 2012). Det är 

nödvändigt för att åstadkomma att olika discipliner på ett snabbt och effektivt sätt 

kan förklara sina informationsmodeller och tolka kollegors informationsmodeller 

(Kunz et al., 2012). Ett hjälpmedel för det är samgranskningsmodeller där alla 

aktörers informationsmodeller ingår (Olofsson et al., 2009). ICE har två 

fokusområden, det första är en noga utvald projektgrupp med kunniga aktörer. Det 

andra fokusområdet är den snabba, exakta och rika kommunikation om tankar kring 

olika val och utformning. Dessa fokusområden krymper väntetiden för svar på 

frågor mellan aktörer. Kunz och Fischer (2012) presenterar väntetid som ett sätt att 

beskriva, utvärdera och leda projekteringsarbete oavsett om ICE eller traditionella 

arbetssätt används. De skriver också att rapporter från oberoende observationer 

visar att projektgrupper som tillämpar ICE snabbare avslutar designprocessen och 

uppnår högre kvalité på projekteringen jämfört med traditionellt arbetsätt. (Kunz et 

al., 2012) 

2.3.3 Uppfattning av VDC  

Mellgren (2012) menar att implementeringen av VDC påverkas av hinder som går 

att dela upp i tre nivåer, individnivå, organisationsnivå och interorganisationsnivå. 

De hinder som finns är kunskap, resursbrist, avsaknad av processägare, 

byggprocessens utformning, ekonomi, institutioner, standarder och 

kunskapsspridning. Kunskap hör till individnivå, och de hinder som hör till 

interorganisatorisk nivå är institutioner, standarder och kunskapsspridning. Övriga 

hinder hör till organisationsnivå. Mellgren beskriver exempel på projekt där 

användningen av informationsmodeller upphör tidigare än vad som initialt var tänkt 

på grund av brist på intresse hos personer involverade i produktionen. Detta trots 

att de aktuella projektens ledning till en början haft höga ambitioner med VDC-

arbetet. (Mellgren, 2012) 

Kunz och Fischer (2012) skriver att brist på initiativ eller krav från ägare 

begränsar aktörers vilja att använda VDC i praktiken. Bristen på initiativ uppstår 

som följd av ägares begränsade syn på det potentiella värdet av VDC (Kunz et al., 

2012). Det synsättet bekräftas av Mellgren (2012) som beskriver att personer i 

byggbranschen har uppfattningen att projektering av informationsmodeller är 

dyrare än projektering enligt traditionella metoder. Byggbranschens projektfokus 

gör det svårt att motivera investeringar för att förbättra processer eftersom enskilda 

projekt inte motiverar dem. Projektfokus gör det också svårt att ta med lärdomar 

om nya arbetsmetoder från ett projekt till ett annat. (Kunz et al., 2012)   
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3 METODBESKRIVNING  
En fallstudie har genomförts hos ett svenskt byggföretag för att få förståelse för hur 

VDC används i husbyggnadsprojekt. Metoden gör det möjligt att beskriva 

omständigheter och händelser som inträffat under det studerade projektet. 

Fallstudien ger även möjlighet att gå på djupet i ett husbyggnadsprojekt, som 

arbetar med VDC, och tillhandahålla ett perspektiv på orsaker till att utförandet av 

VDC-specifika aktiviteter upphör i det specifika fallet (Merriam, 1994). Under 

arbetet har befintlig teori, i form av internationella, nationella och företagsspecifika 

riktlinjer, studerats. Riktlinjerna behandlar hur ett VDC-projekt genomförs. De 

sammanställdes till en analysmodell som presenteras i kapitel 5. Teorins 

beskrivning av hur ett VDC-projekt skall genomföras testades i praktiken. Det 

gjordes genom att VDC-arbetet i ett husbyggnadsprojekt kartlades i en fallstudie. 

Resultatet av fallstudien jämfördes sedan med analysmodellen.  

Datainsamlingen utgjordes av intervjuer med personer som varit involverade i 

det studerade projektet. Dokument från projektet har också studerats. Intervjuerna 

gjorde det möjligt att försöka förstå människors sätt att hantera och resonera kring 

VDC. I den utsträckning det varit möjligt har dokument i form av tidplaner, modell-

filer och manual för informationshantering med bilagor studerats för att bekräfta 

information och händelseförlopp som framkommit vid intervjuer. Detta 

tillvägagångssätt, att med dokument av olika typ och från olika håll bekräfta 

information och händelseförlopp, har använts för att besvara frågeställningarna så 

heltäckande som möjligt (Patel et al., 1987).  

Alla intervjuer i studien var individuella och utfördes av författaren utan åhörare. 

Till varje intervju fanns färdigformulerade frågor utan svarsalternativ. Frågorna var 

formulerade utifrån analysmodellen för att undersöka hur väl den stämde överens 

med det studerade projektet. De förformulerade intervjufrågorna framgår av bilaga 

A. Frågorna anpassades inför varje intervju utifrån den aktuella respondentens roll. 

Frågorna styrdes också av upptäckter vid tidigare intervjuer. Majoriteten av 

respondenterna arbetade nära byggarbetsplatsen och valde att bli intervjuade i 

byggarbetsplatsens etablering. I tre fall var det inte praktiskt möjligt och då 

genomfördes intervjuerna på respondentens arbetsplats, med undantag för en 

telefonintervju. Telefoninterjuver har undvikits i den mån det varit möjligt för att 

möjliggöra observation av kroppsspråk och ansiktsuttryck. Kroppsspråk och 

ansiktsuttryck kan vara av intresse vid analys av intervjuerna (Trost, 2012). Alla 

intervjuer spelades in för att underlätta resultat- och analysarbetet. Det gjorde det 

möjligt att gå tillbaka och lyssna på vad som sagts.  

En alternativ metod hade varit att skicka ut enkäter till ett stort antal projekt. Det 

hade gjort det möjligt att studera flera projekt. Intervjuer valdes eftersom de gav 

möjlighet att studera ett projekt djupgående, ställa följdfrågor och bekräfta 

förståelse vilket inte hade varit möjligt med enkäter. Formuleringar samt frågornas 

ordningsföljd anpassades efter respondenten vid intervjuer. Det hade inte heller 

varit möjligt om enkäter använts.  

3.1 Urval 

Begränsningen av antalet projekt gjordes i samråd med handledare. Till en början 

var ambitionen att genomföra en tvåfallsstudie. Jämfört med en enfallsstudie hade 
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det enligt Yin (2007) gett ett trovärdigare svar på forskningsfrågan där orsaker 

eftersöks. Det beror på att det från två oberoende fall kan dras mer hållbara 

slutsatser och resultatens generaliserbarhet blir större (Yin, 2007). Under arbetets 

gång visade det sig svårt att inom arbetets tidsram hinna med att studera två 

byggprojekt. Då gjordes bedömningen, i samråd med handledare, att gå djupare in i 

ett projekt. Istället för generaliserbara slutsatser bidrar studien med ett djupgående 

perspektiv på orsaker till att VDC-specifika aktiviteter upphör i det specifika fallet. 

Det bidrar till ökad kunskap och förståelse för hur husbyggnadsprojekt genomförs 

med VDC. Det är därmed, i den här studien, inte kartlagt hur vanligt förekommande 

de identifierade orsakerna är.   

En förutsättning i urvalet var att byggprojektet som skulle studeras var ett 

husbyggnadsprojekt, eftersom författarens utbildningsinriktning är husbyggnad. En 

annan förutsättning var att byggprojektet skulle vara så pass genomfört att det 

passerat nästan alla stadier. Det skulle inte heller vara allt för länge sedan projektet 

avslutats. Om det hade gått lång tid sedan projektet avslutats kunde det fått till följd 

att nyckelpersoner hunnit sluta eller att de inblandade personerna glömt bort 

arbetsgången. Eftersom lämpliga projekt var begränsat bestämdes entreprenadform 

av det projekt som valdes.   

Antalet intervjuer begränsades av hur många intervjuer som författaren, 

tillsammans med handledare, ansåg som lämpligt. Begränsningen tog hänsyn till att 

materialet skulle vara hanterligt och inte bli allt för omfattade för studien. Exakta 

antalet intervjuer bestämdes under datainsamlingen, då nyckelpersoner 

identifierats. Med undantag för någon enstaka person har alla inblandade som 

författaren försökt kontakta ställt upp på intervju. Det bidrog till att det inte har 

varit några problem att samla in relevant material. Vid urvalet av respondenter 

fokuserade författaren på personer med samordnande roller, istället för att kontakta 

varje enskild projektör och entreprenör. Det gjordes för att begränsa antalet 

intervjuer. Information om varje intervju visas i tabell 1.  

 
Tabell 1. Respondenter i fallstudien. 

ROLL I PROJEKTET INTERVJU DATUM INTERVJU PLATS  

Entreprenadingenjör kalkyl 2014-03-21 Byggarbetsplatsens etablering  

Projektledare 2014-03-24 Byggarbetsplatsens etablering  

Platschef 2014-03-24 Byggarbetsplatsens etablering  

Arkitekt och generalkonsult 2014-03-26 Respondentens arbetsplats  

Tekniksamordnare 2014-03-27 Respondentens arbetsplats  

Installationssamordnare 2014-03-28 Byggarbetsplatsens etablering  

Entreprenadingenjör inköp 2014-04-15 Telefonintervju  

3.2 Analysmetod  

Resultatet av fallstudien analyserades genom att det jämfördes med teoretiska 

förväntade händelser som sammanställts i analysmodellen i kapitel 5, och bilaga E. 

Analysmodellen är baserad på en litteraturstudie och visar hur ett projekt som 
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arbetar med VDC genomförs enligt tidigare forskning. Litteraturen har valts i 

samråd med handledare. Efter varje intervju sammanställdes insamlat data och 

skickades till respondenten för kontrolläsning. Ett problem i studien har varit att 

endast ett fåtal respondenter har återkommit med kommentarer på 

sammanställningarna. Det gör att alla intervjusammanställningar inte har kunnat 

bekräftas.     

För att analysera resultaten ägnades mycket tid åt att läsa igenom 

sammanställningarna. Det ägnades även mycket tid åt att fundera över det som 

sagts och observerats under intervjuerna. Sammanställningen från en intervju på 90 

minuter var ungefär åtta sidor lång. Informationen i sammanställningarna 

bekräftades i möjligaste mån med projektspecifika dokument så som tidplaner, 

modell-filer och manual för informationshantering. Utifrån sammanställningarna 

formulerades ett resultat som beskriver händelseförloppet. Det tillsammans med 

funderingar låg sedan till grund för jämförelsen mot teoretiska förväntade händelser 

i analysen.  

3.3 Författarens bakgrund 

Författaren genomför i skrivandets stund sista terminen på utbildningen 

civilingenjör arkitektur med inriktning på husbyggnad, vid Luleå tekniska 

universitet. Studierna tillsammans med erfarenheter från en sjumånaderspraktik 

hos en beställarorganisation i byggbranschen samt sommarpraktik hos en 

byggentreprenör utgör författarens huvudsakliga förkunskaper. Erfarenheter från 

praktikplatserna, kontakt med handledare och författarens personliga intresse för 

VDC var avgörande vid utformningen av studien.  
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4 FALLBESKRIVNING  
Fallstudieföretaget är NCC Construction Sverige AB, härefter kallat NCC. 

Byggprojektet som studeras i fallstudien är Skandionkliniken i Uppsala. Det är en 

nybyggnad av en protonstrålningsanläggning för behandling av cancerpatienter, 

samt ett hotell i samma byggnad. Det är Nordens första klinik för avancerad 

strålbehandling med protonterapi. År 2006 bildade Sveriges sju landsting med 

universitetssjukhus Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS). KAS ska 

hyra lokalerna och driva kliniken. Akademiska Hus är byggherre och 

fastighetsförvaltare vilket innebär att de uppför, äger och hyr ut byggnaden.  

Byggandet av Skandionkliniken är ett samverkansprojekt där Akademiska Hus 

och NCC arbetar nära KAS. Samverkan som finns i projektet involverar inte 

projektörer och underentreprenörer utan samverkan är mellan Akademiska Hus, 

NCC och KAS. Akademiska Hus ansvarar för projekteringen. NCC ansvarar för 

byggandet eftersom de är upphandlade som generalentreprenör. Akademiska Hus 

hyr in konsulter för roller som projekteringsledare, byggledare, installationsledare, 

tekniksamordnare med flera. Bruttoarean som byggs är 14000 kvadratmeter och 

byggtiden för NCC är juni 2011 – juni 2014. Kontraktssumman mellan Akademiska 

Hus och NCC är på 580 miljoner svenska kronor. Avtal om strålningsutrustningen 

har KAS tecknat med Belgiska IBA Group. Kostnaden inklusive 

strålningsutrustningen är beräknad till en miljard svenska kronor. Första patienten 

kommer att behandlas vid Skandionkliniken år 2015. 

Våren 2010 gick KAS ut med en byggherreförfrågan som Akademiska Hus 

lämnade ett anbud på. Byggherreförfrågan innebar alltså att KAS upphandlade 

Akademiska Hus som byggherre i projektet. Under hösten 2010 upphandlades 

strålningsutrustningen, och sedan i början av 2011 påbörjades projekteringen. 

Projekteringen började med en uppdatering av byggnadsprogrammet, som tagits 

fram något år tidigare. År 2007 hade Akademiska Hus gett ett antal arkitekter ett 

gestaltningsuppdrag att komma med ett gestaltningsförslag på det som KAS 

efterfrågat. Projektet drog ut på tiden, bland annat på grund av att ett 

upphandlingsförsök av strålningsleverantör överklagades. Våren 2010 kom 

projektet igång igen. I anbudet som Akademiska Hus lämnade angav de att 

utförandet skulle ske i samverkan med NCC och att gestaltningsförslaget som 

lämnades var framtaget av Link arkitektur.  

Eftersom strålningsutrustningen hade stor påverkan på projektet kunde inte 

projekteringen påbörjas samtidigt som upphandlingen av strålningsutrustningen 

pågick hösten 2010. Under den tiden började Akademiska Hus och 

generalkonsulten, Link arkitektur, diskutera om de skulle arbeta med VDC i 

projektet. Beslutet att arbeta med VDC togs efter en dialog mellan Akademiska Hus 

och Link Arkitektur. Under den tiden kopplades även NCC in i diskussionerna. Det 

ledde fram till att en informationsmanual skapades i slutet av 2010 och att 

generalkonsulten fick ett separat uppdrag som modellsamordnare. Den 

projektspecifika informationsmanualen kallas i det studerade projektet för manual 

för informationshantering. När beslut om att arbeta med VDC togs hade 

rumsfunktionsplanering i dRofus, som var projektets rumsfunktionsdatabas, 

påbörjats. Det fanns även ett utformningsförslag och generalentreprenör samt 

generalkonsult var upphandlade.  
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4.1 Företagsspecifika riktlinjer 

NCC delar upp VDC-arbete i fem stadier (NCC, 2014a). Stadierna presenteras i ett 

internt dokument och kompletteras av interna styrande krav för VDC-projektering 

samt interna checklistor för olika rollers ansvar i VDC-arbete. I det här avsnittet är 

dokumenten sammanfattade i de fem stadierna för att läsare av den här studien ska 

få fallstudieföretagets syn på VDC. Stadierna visas också som en figur i bilaga D.  

4.1.1 Tydlig kravformulering 

I det här stadiet rekommenderas en genomgång och introduktion av VDC med 

samtliga projektörer för att uppnå ett bättre slutresultat. Det ska finnas tydliga krav 

på att alla upphandlade projektörer behärskar 3D-modellering. 

Projekteringsledaren utser en modellsamordnare som tar fram CAD-PM för 

projektet. Ett CAD-PM säkerställer att arbete levereras korrekt. Modellsamordnaren 

är med genom hela projektet och ansvarar för samordning och 

informationshantering som rör informationsmodeller. Det innebär att 

tillgängliggöra information för berörda discipliner i projektet samt att analysera och 

samordna de olika disciplinernas informationsmodeller i en samgranskningsmodell. 

(NCC, 2014a) 

Hur samgranskningsmodellen ska användas i projektet ska bestämmas och 

kommuniceras tidigt i projektet av projekteringsledaren (NCC, 2014b). 

Modellsamordnaren diskuterar sedan omfattningen av modelleringen för olika 

ändamål med projektörerna och projekteringsledaren (NCC, 2014b). Placering av 

projektets lokala origo, stomlinjer och baslinjer bestäms av arkitekten i samråd med 

övriga discipliner (NCC, 2014c). Projektörerna arbetar fram informationsmodeller 

som ska ligga till grund för ritningar och mängdlistor (NCC, 2014b). Framställningen 

av informationsmodeller gör det också möjligt att tidigt i projektet generera 

visualiseringar som visar slutresultatet. (NCC, 2014a)  

4.1.2 Smidig projektering 

Projektörerna förmedlar informationsmodeller till modellsamordnaren som 

genererar en samgranskningsmodell (NCC, 2014b). All hantering av ritningar och 

modeller ska ske via NCCs projektnätverk där versionshantering sköts av systemet. 

När informationsmodeller delas ska de vara rensade från allt skräp och endast 

innehålla objekt som den aktuella disciplinen ansvarar för. Mottagningskontroller 

genomförs av modellsamordnaren. För att säkerställa att leveranser motsvarar krav 

ska egenkontroller av informationsmodeller utföras av projektörer vid beslutade 

tidpunkter. (NCC, 2014c) 

Projekteringsledaren bokar in samordningsmöten under projekteringen för att 

alla discipliner ska tillföra projektet sina disciplinspecifika åsikter. 

Samgranskningsmodellen ger under mötena en gemensam bild av arbetets 

fortskridande. Genom att olika projektörers arbete samgranskas och korrigeras 

direkt är informationsmodellerna hela tiden aktuella och korrekta. 

Samgranskningsmodellerna används för analyser och simuleringar, t.ex. akustik 

eller energianvändningsanalyser. Kollisionskontroller utförs i installationstäta 

projekt vilket bidrar till färre fel och det i sin tur till kortare byggtid. (NCC, 2014a) 

Anbudsingenjören länkar informationsmodeller till aktiviteter i 

kalkylprogrammet. Kalkylprogrammet och informationsmodeller synkroniseras och 
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på så sätt ändras data i kalkylprogrammet automatiskt om ändringar sker i 

informationsmodellerna. Det gör det möjligt med mer precisa mängdberäkningar 

och budgetavstämningar än vid manuell hantering. (NCC, 2014a)  

4.1.3 Enkel planering 

I det här stadiet kopplas informationsmodeller till projektets tidplan och blir en 4D-

modell (NCC, 2014a). Det görs genom att en tidplan länkas till strukturer, till 

exempel byggdelar, i informationsmodeller (NCC, 2014a). För att stödja aktiviteter 

som till exempel produktionsplanering, kalkyl och mängdavtagning ska 

informationsmodellerna byggas upp i lämpliga delar enligt den indelning som 

används (NCC, 2014c). Då kan produktionen simuleras och tidplanen kontrolleras 

med en 4D-modell. Simulering innebär att hela produktionsförloppet visuellt spelas 

upp. Simuleringen gör också planeringen överskådlig och avvikande detaljer 

upptäcks lättare. Under produktionsplaneringen och även i produktionen är det 

enkelt att uppdatera kalkyler och mängder om de är kopplade till 

informationsmodeller. Informationsmodeller med hög detaljeringsgrad möjliggör 

också kostnadseffektiva inköp. (NCC, 2014a)  

4.1.4 Effektiv produktion 

I produktionen finns 2D-ritningar som har genererats ur varje disciplins 

informationsmodell (NCC, 2014a). Som ett komplement till det används 

samgranskningsmodellen (NCC, 2014b). Utskrivna bilder på visualiseringar från 

samgranskningsmodellen kan underlätta arbete i installationstäta områden (NCC, 

2014b). Även simulering av produktionen med 4D-modeller är i det här stadiet ett 

hjälpmedel för att förmedla en planering till yrkesarbetare på ett lättförståeligt sätt. 

4D-modeller gör det också möjligt att visuellt jämföra hur projektet ligger till med 

den planerade tidplanen. Då får hela projektgruppen en enkel och tydlig bild av 

läget. (NCC, 2014a)   

En tredimensionell arbetsplatsdispositionsplan (APD) är ett hjälpmedel som 

förenklar planeringen med att säkerställa god arbetsmiljö. Visualiseringar av logistik 

på byggarbetsplatsen från en tredimensionell APD-plan visar också tydligt hur 

arbetsplatsen kommer att se ut under byggtiden. Avancerad tillämpning av VDC 

möjliggör maskinstyrning med hjälp av informationsmodeller. Det används för 

snabbare och mer exakt schaktning. (NCC, 2014a)   

4.1.5 Bred användning 

VDC gör det möjligt att tidigt i projektet utvärdera lösningar och alternativ ur ett 

förvaltningsperspektiv. Underhåll kan underlättas och driftkostnader kan minskas 

med rätt konstruktionsval. Efter produktionen kan informationsmodeller som 

genererats i projektet underlätta förvaltningen. Installationer kan identifieras direkt 

i informationsmodeller och de kan dessutom innehålla produktspecifikationer för 

alla objekt. Eftersom installationer kan identifieras direkt i informationsmodeller 

förenklas inventering av installationer. Informationsmodeller gör också att det finns 

exakta ritningar vid om- och tillbyggnad. Även i det här stadiet används 

visualiseringar. Visualiseringar av slutprodukten kan vara till hjälp vid en försäljning 

eftersom de utgör ett underlag för säljmaterial. (NCC, 2014a)  
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5 ANALYSMODELL 
I avsnitt 2.1, 2.2 samt 4.1 presenteras tre olika riktlinjer, internationella, nationella 

respektive företagsspecifika, för hur VDC-arbete kan bedrivas i byggprojekt. Dessa 

riktlinjer har sammanställts i en analysmodell som presenteras i figur 5.1-5.5 och i 

bilaga E. I bilaga B, C och D visas flödesscheman för de internationella, nationella och 

företagsspecifika riktlinjerna som presenteras i avsnitt 2.1, 2.2 samt 4.1. 

Presenterade flödesscheman är uppbyggda och formulerade utifrån aktiviteter, 

stadier och roller som nämns i riktlinjernas beskrivningar. Vid framtagning av 

analysmodellen utgick författaren ifrån dessa flödesscheman. Det resulterade i att 

de olika aktiviteterna och rollerna i bilaga B, C och D sammanställdes och då 

bildades analysmodellen. En del aktiviteter från de tre flödesschemana 

kombinerades för att undvika att flera aktiviteter hade samma innebörd. Aktiviteter 

som inte ansågs ha en tydlig koppling till VDC-arbetet är inte med i analysmodellen. 

I analysmodellen antas beställare och användare/hyresgäst ingå i samma 

organisation som byggherre och fastighetsägare. Därför har bara termen 

byggherre/fastighetsägare använts i figur 5.1-5.5 för dessa rollerna. Även roller som 

projekt- och projekteringsledare antas ingå i byggherre/fastighetsägarrollen. 

Analysmodellen har i kapitel 7 jämförts med fallstudiens resultat som presenteras i 

kapitel 6. 

Eftersom det är ett svenskt projekt som studerats i fallstudien är 

analysmodellens stadier baserade på de nationella riktlinjerna. De olika stadierna i 

analysmodellen är därmed utredningsstadiet, produktbestämningsstadiet, 

produktframtagningsstadiet och förvaltning- och användningsstadiet. 

Utredningsstadiet innebär fastställande av behov och mål med projektet samt att 

programhandlingar tas fram. Del 1 av produktbestämningsstadiet innebär att 

systemhandlingar tas fram, del 2 av samma stadie innebär att bygghandlingar tas 

fram samt upphandling av en eller flera entreprenörer. Produktframtagningsstadiet 

innebär produktionen av byggnaden. Förvaltning- och användningsstadiet innebär 

överlämning av information från produktionen samt användning och förvaltning av 

byggnaden. 
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Figur 5.1. Utredningsstadiet i analysmodellen. 
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Figur 5.2. Del 1 av produktbestämningsstadiet i analysmodellen. 
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  Figur 5.3. Del 2 av produktbestämningsstadiet i analysmodellen. 
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Figur 5.4. Produktframtagningsstadiet i analysmodellen. 
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Figur 5.5. Förvaltning- och användningsstadiet i analysmodellen. 
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6 RESULTAT 
Här presenteras material som framkommit under fallstudien. Materialet har samlats 

in genom intervjuer med olika aktörer, samt genom att studera dokument från 

projektet. Det här kapitlets underavsnitt innehåller sammanställningar av intervjuer 

och dokument. Med BIM avser respondenterna VDC-processen som definieras i 

kapitel 1. 

6.1 Utredningsstadiet 

6.1.1 Projektledare 

KAS formulerade och samlade alla krav, från projektstart tills att bygghandlingar var 

framställda, i rumsfunktionsprogrammet dRofus. KAS tog hjälp av konsulter för att 

formulera funktionskrav som till exempel hur många eluttag som behövdes i ett 

rum, ytor, rumsfunktioner och annan information. Samtliga projektörer hade 

tillgång till informationen i dRofus, samt till övrig projektinformation i den 

gemensamma projektdatabasen Pärmen.  

När upphandlingen av strålningsleverantör blev färdig startade byggprojektet 

med en uppdatering av befintligt byggnadsprogram och krav i dRofus. Kravhistorik 

och aktuella krav fanns tillgängligt i dRofus under hela projektet. Det som låg till 

grund för uppdateringar i dRofus var ändring av information eller att nyskapad 

information lades till. Den 31 januari 2011 var byggnadsprogrammet klart, alla 

ändringar efter det blev programändringar. 

Hösten 2010 skapades en projektspecifik manual för informationshantering där 

informationsmodellers projektnyttor formulerades. Projektnyttor för produktionen 

som angavs var bland annat mängdavtagning och arbetsberedning. Projektnyttor för 

projekteringen var samordning och visualiseringar. Inga simuleringar gjordes i 

projektet eftersom branschen inte var riktigt redo för det år 2010. Med simulering 

menas till exempel ljussimuleringar av hur dagsljuset tas om hand i byggnaden och 

hur ljussättningen behöver kompletteras med armaturer. I samband med att beslut 

togs att arbeta med VDC utsågs en person hos arkitektbyrån till modellsamordnare. 

Modellsamordnaren, projektledaren, projekteringsledaren, tekniksamordnaren 

och entreprenadingenjören för kalkyl satt i flera möten om upplägget med VDC-

arbetet, vilka ledde fram till att mål och krav med VDC-arbetet skrevs in i manualen 

för informationshantering. Akademiska Hus hade inte så många krav. När manualen 

för informationshantering och bilagor var klara samlade projektledaren, 

modellsamordnaren och projekteringsledaren konsultgruppen i ett möte där de 

klargjorde att innehållet i de dokumenten var ett krav i projektet. Då fick alla 

konsulter i projektet chansen att säga om de tyckte att det kändes övermäktigt och i 

så fall lämna projektet. Mötet var mer ett kravställande än en introduktion till VDC. 

Detta var i samband med att övriga projektörer upphandlades och att arbetet med 

systemhandlingen skulle påbörjas.  

KAS beskrivning av sitt vårdflöde låg till grund för utvärdering av förslag i 

gestaltningsuppdraget. Av de fyra förslagen som lämnades in valde Akademiska Hus 

att gå vidare med ett som utvecklades vidare tillsammans med KAS. När arkitekten 

lämnade in det slutgiltiga gestaltningsförslaget fanns visualiseringar av 

slutresultatet med. De användes sedan för att redovisa förslag för hyresgästen på ett 
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tydligt sätt och för att åskådliggöra byggnadens arkitektur vid bland annat ansökan 

om bygglov. 

Vid byggherreförfrågan var organisationsbeskrivningen av projektörer och 

entreprenörer en del av utvärderingen. Därför hade Akademiska Hus kontaktat NCC 

innan denna förfrågan, så det existerade inget traditionellt förfrågningsunderlag. 

NCC arbetade till en början som konsult åt Akademiska Hus för att bistå med sina 

erfarenheter. När systemhandlingen blev klar gjordes entreprenadavtalet och då 

kom Akademiska Hus och NCC överens om budget, riktkostnader, administrativa 

föreskrifter och kontrakt enligt allmänna bestämmelser, AB.  

I ett tidigt skede gjordes en programkalkyl, som egentligen är en typ av 

nyckeltalskalkylering. Den baserades på rumsfunktionsprogrammet, planritningar 

och tankar om tekniska system. Den första ordentliga kalkylen togs fram före 

sommaren 2011 då det gjordes en kalkyl på systemhandlingen.  

 
”man tycker det är inte så länge sen, det är fyra år sen, men det har hänt jätte 

mycket på fyra år, totalmognaden i branschen har ökat något otroligt” 
    Projektledare 

6.1.2 Arkitekt och generalkonsult 

Under utredningsstadiet togs en grov idé och ett grundkoncept för byggnaden fram i 

ett gestaltningsuppdrag. Planlösningen i förslaget var troligtvis anledningen till att 

arkitekten ifråga sedan fick uppdraget. Grundkonceptet utvecklades med papper 

och penna, i Google Sketchup samt i Autocad för att rita planritningar med linjer till 

redovisningen av gestaltningsuppdraget. Sedan fortsatte arbetet på samma vis vid 

ändringar av förslaget. Det gjordes rätt så många ändringar vilket ledde till att det 

genererades flera programhandlingar. När den sista programhandlingen gjordes i 

januari 2011 började modelleringen i Archicad. Den första tidiga 

informationsmodellen genererades alltså när systemhandlingsarbetet skulle 

påbörjas och den har levt sedan dess. De tidiga informationsmodellerna skapades 

utifrån det som skissats fram.  

Utgångspunkten för skisskedet var en lokalförteckning, en typ av 

verksamhetsbeskrivning samt en beskrivning av en effektiv process för 

patientflödet. Väldigt mycket handlade om logistik för att skapa den effektiva 

processen som var beskriven av KAS. Vårdprocessen blev beslutsgrundande hela 

tiden. Som underlag fanns också en referensritning för strålningsdelen, en stor 

volym på ungefär 30x60 meter, oavsett tillverkare. Arkitekten utgick från 

strålningsdelen genom att lägga in den på tomten och pröva olika lägen. Utifrån valt 

läge arbetades ett förslag fram. Ansökan om ny detaljplan skickades in innan 

byggherreförfrågan våren år 2010. Förslaget som Arkitekten tagit fram blev ett 

underlag för detaljplanen. 

I gestaltningsuppdraget gjordes enkla konceptuella visualiseringar i form av 

bilder som förklarade både en känsla och geometrin. För att kunna generera de 

bilderna på utformningsförslaget, innan systemhandlingsarbetet, gjordes tillfälliga 

enkla 3D-modeller under utredningsstadiet. Dessa 3D-modellerna användes inte 

senare i projektet. Under utredningsstadiet gjordes även solstudier, för det 

genererades också tillfälliga enkla 3D-modeller. Som underlag till solstudierna 

användes DWG-filer som visade byggnaders placering.   
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Projektets ambitioner och informationsmodellernas användningsområden har 

dokumenterats i manualen för informationshantering, samt i tillhörande bilagor. 

Manualen för informationshantering togs fram genom workshops och möten 

gällande vad projektet ville uppnå. Deltagare var en representant från varje 

projektör samt en representant från NCC, KAS och Akademiska Hus. Alla discipliner 

har fått skriva ett eget mål i manualen. På detta sätt fick alla vara med om att ta fram 

riktlinjer om vad projektet skulle uppnå och vilken nivå aktörerna var tvungna att 

bidra med. Den här målformuleringsfasen upplevdes som en introduktion och var 

nödvändigt eftersom alla discipliner var ovana med det här sättet att arbeta. 

Tidigt i projektet genererade generalkonsulten en DWG-fil med ett koordinatnät 

och stomlinjer. Det bildade sedan underlaget för modelleringen i projektet. Filen 

med koordinatnät och stomlinjer lades upp i Pärmen och användes sedan av övriga 

projektörer för måttsättning. Landskapsprojektören i projektet tog ganska snabbt 

fram en markmodell i 2D. Den gav information om marknivån för byggnaden i ett 

ganska tidigt skede. Landskapsprojektören ritade inte i 3D men generalkonsulten 

gjorde en kopia av deras 2D ritning i 3D för att kunna se hur marken skulle se ut mot 

huset i sin informationsmodell. Kopian var inte exakt men tillräcklig för att studera 

ljusinsläpp och liknande. Att de olika disciplinernas informationsmodeller använde 

samma koordinatsystem kontrollerades när kollisionskontroller påbörjades.  

 
”en bra grej med det här att man faktiskt skickar modeller till varandra och att 

man går in och kollar i 3D är att man får en extremt mycket bättre förståelse för 

övriga konsulter” 

Generalkonsult 

6.1.3 Tekniksamordnare 

Alla projektörer kopplades in omkring januari 2011. Då började arbetet med att 

justera befintligt byggnadsprogram efter strålningsleverantörens mått. Justeringen 

var en ganska kort process och därefter började arbetet med systemhandlingen 

ganska omgående. Det hölls ett stort introduktionsmöte, med fokus på projektering. 

Där presenterades det hur arbetet i projektet skulle utföras. Bland annat gick de 

igenom projektets kontrollnivåer. NCC var också med på det mötet.  

Mallar för energinyckeltal och U-värden som Akademiska Hus hade som krav i 

projektet förmedlades via Pärmen. Där fanns också krav som handlade om elmiljö, 

miljökrav och hur förvaltaren vill att märkning ska vara i huset.  

Det gjordes aldrig någon 3D-modell med förutsättningarna på platsen. 

Landskapsprojektören modellerade hur marken skulle bli men den modellen var 

aldrig med i samgranskningsmodellen eftersom det underlaget var svårt att lägga in. 

Dessutom hade samgranskningsmodellen då blivit tung och svår att hantera. Istället 

togs beslutet att lanskapet skulle samordnas separat. Koordinatsystemen beslutades 

väldigt tidigt. Däremot gjordes ingen kontroll om koordinaterna överenstämde 

mellan disciplinerna. Projektdeltagare visste att det borde fungera bra att lägga ihop 

olika discipliners informationsmodeller, eftersom alla filformat var styrda i 

manualen för informationshantering. Tanken var att om det vid första 

samgranskningen blev problem så gick det att reda ut eftersom det fortfarande var i 

ett så tidigt skede. Därefter skulle det fungera.  
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”om jag ville titta på huset för att se om schaktet är där eller där, det är jätte 

otympligt i en modell då är det bättre att ha ritningar bara … för det är på nått sätt 

alla vana vid … de ger en väldigt bra översikt … det kanske är en eller kanske två på 

varje företag som har varit duktiga på att titta och använda Solibri-modellen, resten 

har inte varit det och för den där resten är det ju också bra om det fungerar” 

                      Tekniksamordnare 

6.1.4 Entreprenadingenjör kalkyl 

När manual för informationshantering togs fram bidrog NCC med sina 

företagsspecifika kravspecifikationer och projekteringsanvisningar som 

inkluderades i manualen. NCC var även med på olika möten för att förmedla tankar 

och krav. De har bland annat ställt krav på innehållet i informationsmodellerna och 

hur de vill att det ska projekteras för att möjliggöra mängdavtagningar till kalkyler.  

Vad informationsmodeller skulle användas till samt ambitionsnivån för just VDC-

arbetet förmedlades med dokument samt på möten. När NCC kom in i projektet 

bestämde de sig för att ta VDC-arbetet ett steg längre än vad de brukar göra och 

använda sig av informationsmodeller mer i produktionen. Det gjordes dock inga 

specifikationer på exakt vad som skulle göras. Det som bestämdes var att de skulle 

använda informationsmodeller så mycket som de tyckte att det gick.  

 
”det är så personrelaterat hur mycket man vill använda modellen faktiskt, det är 

både en generationsfråga men även inställning till att vilja se nyttan med det eller 

om man bara tycker att det är ytterligare en grej som är jobbig att hantera”       

                    Entreprenadingenjör     

6.1.5 Entreprenadingenjör inköp 

Målen för informationsmodellernas användningsområden i produktionen 

beslutades i ett tidigt skede av de som representerade NCC tillsammans med 

Akademiska Hus. Under projekteringen gick NCC igenom det som projekterats ur 

produktionssynpunkt för att komma med kloka förslag på förbättringar. Så i 

projekteringen hade NCC en rådgivande roll. Ett tag diskuterades att det inte skulle 

finnas pappersritningar på byggarbetsplatsen utan att det bara skulle arbetas efter 

samgranskningsmodellen. Det visade sig att det inte var möjligt på grund av att 

informationsmodeller inte är juridiskt bindande. När det pratades om ett 

papperslöst projekt i början så nämndes ingenting om att frångå allmänna 

bestämmelsers juridiska klassifikationer av ritningar och informationsmodeller. 

Samtalen fördes mer som en intention och en målbild. Längre fram i projektet insåg 

de inblandade vilka juridiska begränsningar som fanns.  

 

”jag skulle nog säga att man satte ganska höga mål för att vi skulle jobba med 

informationsmodeller, ett tag var det till och med prat om att vi inte skulle ha fysiska 

ritningar på arbetsplatsen utan att vi skulle bara jobba efter 3D-modellen, det insåg 

vi sen att det var liksom ogörligt för att ja vi måste ha riktiga bygghandlingar och det 

har att göra med den juridiska biten att modellen inte är juridiskt bindande, men det 

fanns höga ambitioner och jag skulle väl säga att vi tog steg i rätt riktning men vi 

nådde väl inte riktigt de ambitionerna vi hade i början” 

                                                Entreprenadingenjör  
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6.1.6 Dokumenthantering 

Manual för informationshantering med bilagor är projektspecifika- och styrande 

krav för VDC-arbetet. Där står att manualen skulle vara ett levande dokument 

genom hela projektet. Den har reviderats ett flertal gånger och sista revideringen av 

manual för informationshantering gjordes den 23 augusti 2012. I det dokumentet 

framgick bland annat att projektet använde systemet Pärmen som gemensam 

projektplats för att lagra och publicera handlingar. All distribution av modellfiler 

och ritningar skedde via Pärmen. På så sätts sköttes versionshanteringen 

automatiskt av systemet. I projektet hanterades lokalförteckning, 

rumsfunktionsprogram, byggnadspåverkande utrustning och inredning i databasen 

dRofus. Alla ändringar som gjordes där sparades automatiskt i databasen. 

Hyresgästen hade krav angående till exempel rumsinformation om temperatur och 

antal personer. De kraven lades in i dRofus och är grundläggande för beräkning av 

luftmängder och kylbehov. Informationen i dRofus länkades sedan till arkitektens 

informationsmodell.  

I manual för informationshantering nämns ett antal användningsområden för 

informationsmodeller. De användningsområdena är ritningar, avtal, samordning, 

mängdavtagning, energianalyser, produktionsplanering och 

rumsfunktionsplanering. I en av bilagorna till manual för informationshantering 

fanns en gränsdragningslista om vad varje disciplins informationsmodeller skulle 

innehålla. Kravställare av den bilagan är projekteringsledare, Akademiska Hus, NCC 

och Link arkitektur. I en annan bilaga listas vilka informationsmodeller som ska 

levereras i projektet. Förutom filformat angavs informationsmodellernas ändamål, 

kravställare, leverantör, mottagare, nyttjanderätt, ansvar, samt när de skulle 

levereras. Vissa informationsmodeller skulle levereras i IFC-format och andra i 

originalformat. I manual för informationshantering står det att generalkonsulten är 

kravställare för specificeringen av digitala leveranser. 

Solibri Model Viewer användes under projektering för granskning av IFC-filer, för 

att läsa samordningsprotokollfiler samt i förvaltningsskedet för inläsning av 

relationsmodeller. Innan start av projektering skulle projektörerna tillsammans 

med modellsamordnare testköra utbytesformat och koordinathantering för att 

kontrollera att tekniken fungerade tillfredsställande.  

6.2 Produktbestämningsstadiet 

6.2.1 Projektledare 

Systemhandlingar började framställas när programarbetet var klart. I 

systemhandlingsskedet bestämdes hur huset skulle bli. För att kunna bestämma det 

gjordes livscykelanalyser för materialval och systemvalsutredningar. Inga 

simuleringar med hjälp av informationsmodeller gjordes i projektet. VVS-

projektören gjorde sina energiberäkningar i ett beräkningsprogram och arkitekten 

gjorde solstudier. Idag hade man istället kunnat koppla informationsmodellerna till 

simuleringsprogram genom att använda rätt sorts format. Genom att koppla 

informationsmodellen mot energiberäkningar är det lätt att göra nya beräkningar, 

till exempel beräkningar på hur olika fasadsystem påverkar byggnadens 

energianvändning.  
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Visualiseringar av byggnadens utsida uppdaterades efter att det gjorts 

förändringar. Visualiseringarna gjordes om bland annat när fasaden på hotellet hade 

ändrats. I begäran om planbesked som Akademiska Hus skickade in angavs vilken 

volym och i vilket läge de ville bygga, samt vilken verksamhet som skulle bedrivas. 

Med det skickades en visualisering i form av en volym i rätt läge.   

Projekteringstidplanen togs fram av projekteringsledaren. Där angavs när det 

skulle ske filleveranser, samordning, budgetavstämningar och när olika handlingar 

skulle vara klara. Jämfört med ett traditionellt projekt planerades fler möten in, det 

är däremot ingen skillnad på en projekteringstidplan och en VDC-tidplan eftersom 

en del av projekteringen är att hantera informationsmodellerna. Varannan vecka 

levererade alla projektörer informationsmodeller i IFC-format till Pärmen. De 

användas sedan för samordning. När samordningen av informationsmodellerna 

inleddes började de längst ner i huset för att under projekteringen arbeta sig uppåt. 

Projektörerna var ansvariga för att krav uppfylldes. För att inte glömma något av 

kraven stämdes de av kontinuerligt genom kvalitetssäkring och samordning.   

Vid två tillfällen gjordes kalkyler på systemhandlingen. Båda gångerna gjordes en 

kalkyl av NCC, och en kalkyl av Akademiska Hus som anlitade konsulter för att göra 

det. Sedan jämfördes de. Beräkningskonsulterna fick tillgång till allt material som 

fanns, inklusive informationsmodeller. NCC gjorde även en kalkyl på 

bygghandlingen för NCCs egna ekonomiska planering. Produktionen påbörjades 

efter att den första systemhandlingskalkylen var gjord. 

 
”det viktigaste är ju att nu tänka på det här som en informationshanteringsmodell 

och inte som ett byggnadstekniskt redskap, det är ett byggnadstekniskt redskap 

också, men det är framförallt ett sätt att hantera information på olika sätt” 

     Projektledare 

6.2.2 Arkitekt och generalkonsult 

När utformningen beslutades hade det inte gjorts några riktiga 

informationsmodeller utan de började genereras när den sista programhandlingen 

färdigställdes i januari 2011. Det innebar att den första informationsmodellen 

genererades när systemhandlingsarbetet skulle påbörjas. Under projekteringen var 

det upp till varje projektör att logga in på dRofus databasen, som var projektets 

rumsfunktionsprogram, för information och krav som varje disciplin skulle 

tillgodose i det som projekterades. Arkitekten kopplade sin informationsmodell till 

dRofus och på det sättet kontrollerades att utrymmeskrav uppfylldes. 

Byggnadspåverkande inredning fanns också beskrivet i dRofus. Inredningen 

kontrollerades genom att manuellt jämföra dRofus listor med innehållet i 

arkitektens informationsmodell. Det gick också att automatiskt kontrollera 

inredningen genom kopplingen mellan arkitektens informationsmodell och dRofus, 

men eftersom det upplevdes kräva mycket handpåläggning gjordes det aldrig.  

KAS hade inhyrda konsulter som hjälpte till att ta fram kraven som KAS hade och 

lägga in dessa i dRofus. Ändringar av krav spreds ofta muntligt innan de 

uppdaterades i dRofus. Projektörer fick reda på uppdateringar genom att kollegor 

gick på möten som sedan spred ändringar som kommit upp till övriga projektörer 

inom samma disciplin. Det innebär att uppdatering av krav ofta skedde först 
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muntligt under möten, vilket är ett ganska traditionellt informationsflöde, innan de 

uppdaterades i dRofus. All information från möten fanns även i protokoll på Pärmen.   

 

”det är oftast en som offras till att gå på möten och som sen får förmedla 

informationen och besluten som sker där” 

                                                 Generalkonsult 

 

För att kunna fatta beslut under projekteringen gjordes systemvalsutredningar som 

blev beslutsunderlag. Bland annat gjordes en utredning om fördelar och nackdelar 

med prefabricerade badrum. Resultatet diskuterades sedan på ett möte och där togs 

det även ett beslut i frågan. Ändringar av krav diskuterades och beslutades också 

under möten. Efter det uppdaterade alla discipliner sina informationsmodeller. 

Generalkonsulten fick i uppdrag att göra några systemvalsutredningar. De tog också 

initiativ till egna utredningar, bland annat angående fasadens solavskärmning. 

Under projekteringen genererades information om volymer, utrymmen och areor ur 

arkitektens informationsmodell för en boarea- och lokalareautredning. Utredningen 

behövde bland annat göras för att ta reda på hur stor yta som skulle hyras ut som 

hotell.  

Projektörer samlades inte och projekterade i samma lokal under projektet. I 

början av projektet pratades det om att projektörer skulle arbeta någon dag utanför 

sina kontor, men det blev inte så. Under projekteringen var det väldigt många 

samgranskningsmöten vilket gjorde att disciplinerna hade ganska bra koll på 

varandra. Det tillsammans med att alla arbetade samtidigt gjorde det lätt att 

kontakta varandra på telefon eller mail för att diskutera problem och olika lösningar 

utanför möten. Konstruktörens utrymmeskrav förmedlades och tillgodosågs genom 

att arkitekten gjorde en planlösning utifrån det stomnät som var bestämt. Därefter 

importerades konstruktörens informationsmodell i arkitektens för att samordna 

mått på stommen. När det var dags för leverans innehöll varje disciplins 

informationsmodell bara disciplinspecifik information.  

Under projekteringen var det samgranskningsmöten varannan vecka. De leddes 

av modellsamordnaren. Samgranskningsmötena inleddes i systemhandlingsskedet 

efter att alla projektörer hade börjat modellera informationsmodeller. Alla 

discipliner levererade informationsmodeller i IFC-format till Pärmen innan 

samgranskningsmötena. Arkitekten levererade sin informationsmodell på onsdagar 

varannan vecka. Övriga projektörer hade efter det två dagar på sig att uppdatera sin 

informationsmodell mot arkitektens underlag eftersom de levererade på fredagar. 

Modellsamordnaren sammanställde informationsmodellerna till en 

samgranskningsmodell i Solibri och gjorde visuella kollisionskontroller på 

måndagar efter leverans. För varje avvikelse som identifierades gjorde 

modellsamordnaren en notis i ett protokoll i Solibri samt i ett protokoll i Excel, som 

alla fick tillgång till innan samgranskningsmötet. Där antecknades ett förslag på vem 

som var ansvarig för att åtgärda olika avvikelser. Under samgranskningsmöten gick 

man sedan igenom alla avvikelser som modellsamordnaren identifierat och 

diskuterade hur det skulle lösas. Ofta togs snabba beslut om lösningar och om vem 

som var ansvarig för att åtgärda varje enskild avvikelse. Den bestämda lösningen 

och vem som skulle åtgärda det till nästa möte stod sedan i protokollet. 

Samordningsmötena var förbestämda och bokades inte in. Minst en från varje 
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projektör var närvarande. Under mötena visades samgranskningsmodellen för alla 

närvarande. När alla handlingar var stämplade till bygghandlingar så upphörde 

samgranskningarna. Kvalitetssäkring och samordning var anledningen till att 

använda samgranskningsmodeller.  

Arkitekten hade en huvudmodell som de använde vid samgranskningar. Filen 

blev med tiden svårarbetad vilket gjorde att den sparades ner i olika utvecklade 

detaljeringsnivåer. Även en version med fasaden och en med inredningen sparades.  

Ritningar för bygghandlingar och systemhandlingar togs fram ur samma modell men 

med olika detaljnivå. När systemhandlingsarbetet var färdigt sparades en kopia av 

informationsmodellen och därefter fortsatte arbetet i samma informationsmodell. 

Detaljer ritades i Archicad, dock inte i huvudmodellen eftersom de tog för stor plats. 

Istället ritades detaljer i 2D i en separat fil. Informationsmodellen blev alltid 

uppdaterad när ritningar uppdaterats. Relationshandlingar görs utifrån platsbesked 

som Arkitekten får under projektet. När Arkitekten fått ett platsbesked uppdaterade 

de informationsmodellen med den nya informationen, för att sedan uppdatera 

ritningar som till sist blev relationshandlingar.  

Varje gång arkitekten levererade en IFC-fil gjordes även en leverans av alla plan, 

innertak och sektioner i DWG-format till Pärmen. Det gjordes eftersom det är 

otympligt att importera en informationsmodell in i en annan. Övriga projektörer 

hade även arkitektens informationsmodell som ett underlag i sitt arbete, men det är 

mycket lättare att importera en DWG-fil som ett underlag än att hämta in en hel 

informationsmodell. Arkitekten importerade konstruktörens informationsmodell 

eftersom strålningsdelen var väldigt geometrisk komplex. Det var den enda 

fullskaliga informationsmodellen som arkitekten importerade som underlag i sitt 

arbete.  

Under projekteringen låg arkitektens informationsmodell till grund för 

renderingar. Under systemhandlingen gjordes en rendering som sedan 

uppdaterades under arbetet med bygghandlingarna när fasaden hade ändrats. De 

renderingarna har sedan använts i olika informationsblad. Under projekteringens 

tidiga skede gjordes enkla visualiseringar av informationsmodeller i olika vinklar. 

Det användes till exempel vid utredning av skärmtak. Det gjordes också en fysisk 

utskrift i 3D av byggnaden med hjälp av arkitektens informationsmodell.  

Det var upp till projektörena själva att leverera en korrekt informationsmodell 

som såg bra ut. Därför gjorde projektörer egenkontroller. Arkitekten ägnade 

förmiddagen åt egenkontroll på dagen för leverans. Då gick de genom 

informationsmodellen och rensade filen från skräp som inte skulle vara med i 

leveransen. När arbetet med bygghandlingar pågick skrev arkitekten även ut listor 

som visade väggar och andra objekts littera. Sedan kontrollerades listan mot manual 

för informationshantering och på så vis säkerställde man att objekt var korrekt 

littererade. Sedan exporterades informationsmodellen till IFC och öppnades i Solibri 

innan den lades upp på Pärmen. Där kontrollerades så att det inte fanns några 

objekt som låg dubbelt samt att objekt tillhörde rätt våning. Om geometrin inte var 

korrekt gjordes en ny export innan den lades upp på Pärmen. När produktionen 

började höll modellsamordnaren en kurs, för produktionen, i hur de kunde använda 

samgranskningsmodellen i Solibri. 

NCC hade tydliga krav på vilken noggrannhet som behövdes i 

informationsmodeller för att möjliggöra önskade användningsområden, exempelvis 
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mängdning. Kraven på noggrannhet framgick i en bilaga till manualen, där stod hur 

allt skulle littereras. När projektörerna behövde information om vad som skulle 

finnas i informationsmodellerna tittade de i manualen för informationshantering 

och i bilagorna. Där fanns det information om informationsmodellers 

användningsområden och noggrannhet. I projektet har de försökt hålla manual för 

informationshantering uppdaterad.  

Om det är olika projektörer som gör system- och bygghandling kan den som gör 

bygghandlingen få en större budget trots att de kan ta över arbete som är gjort i ett 

annat skede. Detta undviks om samma projektörer upphandlas för både system- och 

bygghandling.  

 
”ibland är det inte så att det är samma företag som sitter på system som i 

bygghandling vilket gör att det inte är jättekul att göra allt det här arbetet som vi sen 

äntligen får igen lite … systemhandlingsskedet kommer, om man väljer att 

projektera så här, att bli lite större och bygghandlingsskedet kommer krympa lite” 

Generalkonsult 

6.2.3 Tekniksamordnare  

Alla installationsprojektörer hade arbetat med Akademiska Hus tidigare vilket 

innebar att de kraven som ställdes på byggnaderna inte var någon nyhet. Även 

strålningsleverantörens kravspecifikation på byggnaden fanns med som ett 

underlag i projekteringen. Innan installationsprojektörer kunde börja fundera på 

schaktstorlekar och fläktstorlekar, för att sedan förmedla sina utrymmeskrav, 

behövde de någon form av planlösning. Den första planlösningen kom efter att 

arkitekten gjort ett förslag på var bland annat apparatrum skulle kunna placeras. 

Arbetsgången var att när arkitekten kom med ett förslag tittade 

installationsprojektörerna på det och gav sedan förslag som var bra ur 

installationssynpunkt. I projektet förmedlade projektörer sina utrymmeskrav för 

installationer och driftsutrymmen till arkitekten löpande vid möten eller med epost. 

Det pågick en typ av förhandling och diskussion under projekteringen mellan 

disciplinerna för att försöka hitta tänkbara lösningar. Installationsprojektörerna 

träffades också i en mindre grupp för att samordna utrymmen. Arkitekten och 

konstruktören har också haft många enskilda möten för att samordna sina arbeten. 

Dessa möten var utöver samgranskningsmötena som var varannan vecka. 

Innan installationsprojektörer fick tillgång till arkitektens informationsmodell 

arbetade de med systemets uppbyggnad, antal fläktaggregat som behövdes i huset, 

etc. De olika projektörerna projekterade sina informationsmodeller i 

disciplinanpassade programvaror och filformat. Installationsprojektörerna började 

med att importera arkitektens informationsmodell som underlag. Vid leveranser 

exporterades informationsmodellerna till IFC som sedan modellsamordnaren 

sammanställde till en samgranskningsmodell. En gång varannan vecka delade alla 

discipliner sina informationsmodeller. Det gav möjlighet för projektörerna att gå in 

och titta i varandras informationsmodeller.   

Modellsamordnaren gjorde förberedelser innan alla samgranskningsmöten. Det 

innebar bland annat att med visuella kollisionskontroller identifiera avvikelser. 

Under systemhandlingsarbetet fanns det tre kontrollnivåer. Inför varje nivå 

träffades tekniksamordnaren och modellsamordnaren för att gemensamt gå igenom 
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samgranskningsmodellen med fokus på utrymmessamordning. Där det var 

avvikelser som behövde lösas gjorde modellsamordnaren en bild i Solibri-filen på 

avvikelsen. Det gjordes även en PDF-fil med alla bilder från Solibri-filen. De båda 

filerna skickades sedan ut till alla discipliner som då innan mötet hade möjlighet att 

titta igenom punkterna och reda ut vissa saker. Om de berörda disciplinerna hade 

svårt att hitta en gemensam lösning under möten kunde tekniksamordnaren fatta 

samordningsbeslutet. Det sista samgranskningsmötet, vilket betyder den sista 

visuella kollisionskontrollen, genomfördes efter att alla levererat sina 

bygghandlingar i december år 2012. Även vid det sista samgranskningsmötet 

återstod det flera kollisioner. 

 
”av all den information som finns i den där modellen så är det egentligen bara om 

det krockar vi har kollat, eller om det inte krockar” 
                      Tekniksamordnare 

 
Under samgranskningsmöten användes en projektor för att visa 

samgranskningsmodellen, och för att titta på bilderna med avvikelser. Om det under 

möten uppstod funderingar på hur något såg ut kunde samgranskningsmodellen 

visas för alla mötesdeltagare, men det utnyttjades i relativt liten utsträckning. På 

mindre möten användes mest ritningar. De skulle ha kunnat använda 

samgranskningsmodellen men ofta ansåg inblandade personer att det gick lika bra 

med ritningar. Det här innebar att visualiseringar användes i relativt liten 

utsträckning förutom på samgranskningsmöten. Ritningar upplevs som enklare att 

använda jämfört med informationsmodeller för att få en överblick, till exempel var 

schakt är placerade. Dessutom saknade många personer i projektet nödvändiga 

program för att kunna granska informationsmodellerna som framställdes. Dessa 

personer använde sig av ritningar för att överhuvudtaget kunna granska 

handlingarna på huset under projektet. Planritningar genererades i princip från dag 

ett i systemhandlingsskedet. 

Varje enskild projektör ansvarade för att uppfylla sin del av kraven i projektet.  

Egenkontrollerna gick till så att projektörerna gick in i ett rum i dRofus och 

kontrollerade sitt arbete mot kraven som den aktuella projektören var ansvarig för. 

När de uppfyllt kraven visades det genom att kraven bockades av i en ruta i dRofus. 

Egenkontroll på det här viset gjordes två gånger i projektet. En gång ihop med 

systemhandlingsleveransen och sedan en gång till senare i projektet.  

När VVS-projektören gjorde energiberäkningar så användes arkitektens 

informationsmodell för att med energiberäkningsprogrammet automatiskt få 

information om ytstorlek för tak, fönster och väggar. Det gjordes först en 

energiberäkning på programhandlingen av en annan konsult. Den konsulten 

projekterade sedan inte i projektet. Därefter gjordes en energiberäkning på 

systemhandlingen och en på bygghandlingen. Energiberäkningen för 

bygghandlingen har också reviderats några gånger efter förändringar i 

projekteringen. Arkitektens informationsmodell användes till alla beräkningar 

förutom den som baserades på programhandlingen. När byggnaden är klar kommer 

förvaltningen att göra en energiuppföljning på den faktiskta energianvändningen.  

Till upphandling av underentreprenörer gjorde projektörerna ett 

förfrågningsunderlag. Installationsprojektörerna genererade alla ritningar ur sina 
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informationsmodeller. De levererade också flödesscheman som helt separata filer. 

Alla installationsentreprenörer har fått tillgång till informationsmodeller från 

installationsprojektörerna. Det har också mängdats från informationsmodeller i 

projektet. Däremot innehåller de för lite information för att fungera som 

bygghandling. Juridiken gör också att bygghandlingarna måste baseras på ritningar.  

Alla projektörerna har tillgång till alla platsbesked så de kan välja att uppdatera 

sina informationsmodeller löpande. När byggledaren skriver platsbesked väljer 

byggledaren om platsbeskedet ska arbetas in i PM eller inte. Med PM avses i denna 

studie särskilda anvisningar utöver bygghandlingar. Om det ska arbetas in i PM så 

uppdaterar projektörer ritningar och skickar ut nya. 

  

”nästa bekymmer i det här är ju det här med juridik, den juridiska handlingen sen 

som konsultförsäkringen ska täcka när allting går åt skogen det är ju ritningar 

faktiskt, om man har byggt efter modellen och säger att det inte funkar så får man 

skylla sig själv … modellen innehåller egentligen alldeles för lite information för att 

bygga efter den, och det är nog bra för den hade inte gått att använda om den 

innehöll allt” 

                      Tekniksamordnare 

6.2.4 Entreprenadingenjör kalkyl 

Projekteringen gjordes samtidigt som produktionen vilket ledde till att det var svårt 

att få fram handlingar i tid. I produktionstidplanen var det inte inplanerat några 

VDC-specifika moment. Projekteringsledaren höll ihop konsultgruppen och såg till 

att Akademiska Hus krav uppfylldes. Dessutom var projektledaren från Akademiska 

Hus med på möten och följde upp deras önskemål. Handlingar och 

informationsmodeller förmedlades med Pärmen som var projektportal. Pärmen 

versionshanterar uppdateringar av filer om filnamnen inte ändras. 

Under samgranskningsmöten i projekteringen användes 

samgranskningsmodellen för att hitta felaktigheter och kollisioner, samt för 

utrymmessamordning. Kontroll av dimensioner gjorde respektive projektör själv vid 

andra tillfällen. Eftersom det skulle byggas flera likadana hotellrum ritades ett 

typrum av ett hotellrum upp i ett tidigt skedemed så bra lösningar som möjligt. När 

typrummet var färdigprojekterat applicerades lösningen på resten av alla hotellrum.  

Det gjordes ingen anbudskalkyl eftersom det är ett partneringprojekt. 

Upphandlingskriterierna från Akademiska Hus var bland annat organisation och 

andra mjuka parametrar. Av den anledningen lämnade aldrig NCC något pris vid 

upphandlingen. Istället var det fokus på organisation och arbetssätt. Däremot 

gjordes en kostnadskalkyl på systemhandlingen, och en på bygghandlingen när den 

var klar. Kalkylen i systemhandlingsskedet togs fram för att kunna göra en 

kostnadsbudget som visade de preliminära kostnaderna för projektet. 

Entreprenadingenjören och en extern konsult gjorde var sin oberoende 

kostnadsbudget för Akademiska Hus i systemhandlingsskedet. Budgetarna 

jämfördes sedan mot varandra. När kalkylen gjordes var den yttre geometrin 

bestämd så det var framförallt metodval som kunde påverka budgeten. Inga 

livscykelkostnadsberäkningar gjordes. Produktionskalkylen, som är baserad på 

bygghandlingarna, gjordes i januari 2013 eftersom det var först då alla handlingar 

var klara. En systemhandlingskalkyl fanns tidigare men den var grövre och inte lika 
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detaljerad som en produktionskalkyl. Det har inte gjorts några löpande 

uppdateringar av kalkyler.  

Ingen informationsmodell synkroniserades med kalkylprogram i projektet. Alltså 

har kalkyler inte uppdaterats när informationsmodeller har uppdaterats.  Det fanns 

möjlighet att koppla ihop informationsmodellerna med kalkylprogrammet genom 

Tocoman iLink som NCC tidigare använt. I det studerade projektet användes inte 

Tocoman iLink eftersom entreprenadingenjören tyckte att det var komplicerat och 

inte tillräckligt bra. Istället tog entreprenadingenjören fram egna listor på mängder 

ur samgranskningsmodellen som sedan matades in för hand i kalkylprogrammet. 

Entreprenadingenjören har nästan uteslutande arbetat med 

samgranskningsmodellen för mängdavtagning. Den var förberedd med vissa filter 

som bland annat sorterade väggar och dörrar. Listorna från 

samgranskningsmodellen dubbelkollades några gånger mot arkitektens 

disciplinspecifika informationsmodell så att mängder stämde. Detaljer mängdades 

sedan för hand från ritningar.    

Underlaget för kalkylerna var en kombination av både pappersritningar och 

informationsmodeller. Till exempel så fanns inte alla detaljer, så som passbitar, 

modellerade i en informationsmodell. De fanns på en pappersritning. Däremot var 

olika vägg- och dörrtyper tydligt markerade i informationsmodellerna vilket gjorde 

att de enkelt kunde mängdas. Entreprenadingenjören hade önskemål att 

långsträckta detaljer skulle modelleras som linjer för att kunna mängda längden på 

detaljen. Även om det inte framgår typ och exakt vad detaljen innehåller är mängden 

till hjälp om kalkylreceptet mäter i enheten längdmeter.   

 

”ute i produktionen så tror jag inte man har tagit tillvara på modellen och använt 

den nästan ingenting, jag som har gjort kalkylen tycker att det har varit bra att den 

har funnits och jag tycker att det är bra att använda den framförallt 

installationssamordningsmässigt, inte byggmässigt särskilt mycket för den är så 

grov modellen, det är inte de här detaljerna, det är inte på den nivån så att man har 

jätte mycket nytta av den i produktion kanske, men för kalkylmässigt så tycker jag 

det har varit bra” 

                    Entreprenadingenjör  

6.2.5 Installationssamordnare 

I samband med att Akademiska Hus lämnade in sitt svar på byggherreförfrågan till 

KAS blev NCC kontaktade av Akademiska Hus för att göra kostnadsuppskattningar 

av projektet. Installationssamordnaren tog fram kalkyler för installationerna och 

entreprenadingenjören för kalkyl gjorde kalkylerna för bygg. Som underlag till de 

första kalkylerna fanns en programhandling. Där stod det i ord vilken standard olika 

rum skulle ha, och utifrån det gjordes bedömningar på vilka installationer som 

behövdes i varje rum.   

Senare i projektet, när projekteringen pågått ett tag, gjordes kalkyler på 

systemhandlingen innan produktionen startade. Samtidigt som NCC tog fram en 

kalkyl gjorde också Akademiska Hus det. Sedan träffades de båda för att med ”öppna 

kort” jämföra sina kalkyler. Då utreddes skillnaderna i kalkylerna och vad i 

kalkylerna som var mer korrekt. Till systemhandlingskalkylen använde 

installationssamordnaren mängder från informationsmodeller. Ur 
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samgranskningsmodellen genererades bland annat en lista med information om 

längder på kabelstegar och belysningens position och antal. Därefter matades 

mängderna in i kalkylprogrammet. Resterande poster mängdades med hjälp av 

erfarenhet och genom egna beräkningar. I samgranskningsmodellen fanns det inte 

färdiga mängdlistor. Om det till exempel var en mängd för belysning som önskades 

släcktes allt annat ner. 

Vid upphandling av underentreprenörer på installationssidan skickades inte 

informationsmodeller med som underlag. Upphandlingen gjordes på ett traditionellt 

sätt med ett framtaget förfrågningsunderlag. Stora delar av 

installationsprojektörenas handlingar var klara innan installationsarbetena började, 

det vill säga bygghandlingarna för installationerna färdigställdes i början av 

produktionsfasen. Under själva produktionen var det till största del arkitekt- och 

konstruktionsritningar som projekterades.  

 

”det är ett jättebra hjälpmedel, som har hjälpt oss mycket till bygget och som har 

säkert sparat jättemycket pengar i kollisioner och felmarginaler som man kunde 

gjort i vanliga fall ... det har varit ett enormt stöd i planerandet och utförandet att 

kunna förutse saker och ting” 

              Installationssamordnare 

6.2.6 Dokumenthantering 

Arkitekten var den aktör som först skulle generera en informationsmodell för att 

sedan distribuerar den som en IFC-fil till andra aktörer i projektet via Pärmen. 

Under bygghandlingsskedet skulle projektörer leverera disciplinspecifika 

informationsmodeller i IFC-format samt måttsatta DWG-filer. IFC-exporterna 

användes till samordningsmodellen. Projektörerna skulle ladda upp sin IFC-modell 

till projektpoolen udda veckor, arkitekten på onsdagar och övriga projektörer på 

fredagar. Datum för leverans framgick av projekteringstidplanen. Det gjordes en 

projekteringstidplan för bygghandling och en för systemhandling. Arkitekten skulle 

också skriva ut aktuella planer och sektioner i PDF och lägga upp på Pärmen. Varje 

disciplin skulle enligt dokumenten också genomföra en egenkontroll av sin 

informationsmodell innan filen levererades för samordnad kvalitetskontroll. Endast 

de objekt som projektören själv ansvarade för skulle skickas med. Modellansvarig 

för respektive disciplin var ansvarig för att deras informationsmodell var korrekt.  

Modellsamordnaren slog samman alla modeller i Solibri, och la upp den filen på 

projektets gemensamma dokumentserver. En rapport bifogades också i filen så att 

alla aktörer kunde förbereda sig inför samordningsmötet. Kvalitetskontroller av 

samgranskningsmodellen gjordes av teknik- och modellsamordnare i Solibri Model 

Checker. Vid de tillfällena skedde också utrymmessamordning och teknisk 

samgranskning av tekniksamordnaren. Solibri Model Viewer användes under 

projektering till granskning av IFC-filer, för att läsa samordningsprotokollfiler, samt 

i förvaltningsskedet för inläsning av relationsmodell.  

I en bilaga till manual för informationshantering beskrivs var i 3D-objekt som 

arkitekt och konstruktör skulle lägga in information om littera, beskrivning och 

BSAB kod. Varje rum skulle innehålla ett rumsobjekt och arkitekten skulle för varje 

rumsobjekt ange ett rumsnummer och en rumstyp. Listor med ingående material 

skulle också gå att hämta från respektive projektörs informationsmodeller för att 
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enklare kunna upprätta kalkyler. Modellbaserad kalkyl innebär att när revideringar 

görs i informationsmodellen, som är kopplad till kalkylen, uppdateras mängderna i 

kalkylen. Det är möjligt genom att kalkylatorn använder programmet Tocoman iLink 

och med detta kopplar objekt i arkitektens och konstruktörens informationsmodell 

direkt till kostnadsposterna i kalkylprogrammet. NCC deltog vid framställning av 

bygghandlingar för att säkerställa att deras krav på projekteringen uppfylldes.  

Arkitekten skulle vid överenskommelser generera visualiseringar i form av 2D-

bildunderlag ur sin informationsmodell, för bland annat presentationsmaterial och 

kommunikation med myndigheter.  

6.3 Produktframtagningsstadiet 

6.3.1 Arkitekt och generalkonsult 

Under produktionen kom det platsbesked till arkitekten. Dessa förändringar 

arbetades kontinuerligt in i arkitektens informationsmodell. Det innebar att 

arkitektens informationsmodell i slutet av produktionen var uppdaterad. Vid 

förändringar uppdaterades även samgranskningsmodellen i Solibri och den fanns 

tillgänglig under produktionen i Pärmen. Det innebär att nu i slutet av projektet 

behöver därför inte arkitektens informationsmodell relationsuppdateras särskilt 

mycket. Det som återstår, att ur informationsmodellen generera uppdaterade 

relationsritningar med korrekta mått och annan text, kommer att göras när 

produktionen är klar. Vid några tillfällen har det varit PM som krävt större 

justeringar och då har det skickats ut nya ritningar. Exempelvis uppdaterades 

ritningarna när hotellentreprenören kom in i projektet och ville ha fler 

konferensrum.  

Sena besked om produktionsmetod är svåra att hantera i projekteringen. Om det 

till exempel kommer ett besked om hur gjutningar ska genomföras kan det påverka 

användningen av prefabricerade badrum, vilket i sin tur kan påverkar planlösningen 

i hotellrummen och restaurangens storlek. Det här gäller inte alla sena besked. Vissa 

saker kan ändras sent men ofta påverkas mycket annat. 

I en av bilagorna till manual för informationshantering stod det vad olika 

filformat skulle användas till. Det var viktigt att reglera vilka filformat som skulle 

levereras eftersom arkitekten levererade en del informationsmodeller i 

originalformat. Dessa informationsmodeller får inte delas till aktörer utanför 

projektet för att förhindra att information som skapats läcker till konkurrenter. 

Informationsmodeller i IFC-format kan delas i större utsträckning eftersom de 

informationsmodellerna inte innehåller allt. I projektet kunde DWG-filer skickas 

med om någon önskade det men det var inget som projektörerna var juridiskt 

bundna vid. Det var viktigt eftersom Arkitekten inte ritar i DWG-format utan det 

kunde vara exporter från informationsmodeller. Ett exempel på vad som kunde bli 

fel vid exporter är slagning på dörrar. 

I manual för informationshantering står det att generalkonsulten är kravställare 

för en specificering av digitala leveranser. Där framgår det information om 

leveranser av informationsmodeller i projektet. Angående den specificeringen 

uttryckte generalkonsulten att:  
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”det står vad man till exempel får använda den till, och det är egentligen det 

väsentliga för till exempel så gjorde vi leveranser i originalformat, och då är det 

ganska viktigt att man inte får dela med sig den till andra anser vi fortfarande, för att 

när modellerna blir så pass avancerade som de är så om man skickar med 

originalformat försvinner all information som det här kontoret har byggt upp och 

kan i så fall levereras till andra konsulter som kan ta till sig det” 

 Generalkonsult 

6.3.2 Entreprenadingenjör kalkyl 

Informationsmodeller har nästan inte använts någonting i produktionen på grund av 

att de har en lite för låg detaljnivå för att göra nytta i produktionen. 

Samgranskningsmodellen har däremot varit bra för kalkylering och 

installationssamordning. I produktionen har visualiseringar med 

samgranskningsmodellen till största del används på installationssidan. Det var 

vanligt att installatörer sökte upp entreprenadingenjören eller någon annan på plats 

med tillgång till samgranskningsmodellen för att förstå hur vissa arbetsmoment 

skulle utföras. Efter att de granskat modellen för att förstå problemet kunde de få 

med sig en utskrift som visade hur arbetet skulle utföras. När installatörer hade 

samordningsmöten utnyttjade de också samordningsmodellen för att se i vilken 

ordning saker skulle göras. Det har även varit många studiebesök på bygget och då 

har samgranskningsmodellen visats för besökare. 

Det fanns en tanke att simulera produktionen i en så kallad 4D-modell. För att 

möjliggöra det behövde konstruktörens informationsmodell delas upp i gjutetapper, 

eftersom det var ganska komplicerade gjutningar. När projektörerna ville ha 

information om uppdelning av informationsmodellerna var inte 

produktionsplaneringen färdig. Produktionen gick inte att planera i den detaljnivån 

som krävdes för uppdelning av informationsmodeller så tidigt. Produktionen hade 

inte låst produktionsmetod då. Informationsmodellerna blev därför inte uppdelade 

som produktionen sedan utfördes. De hade kunnat göra en 4D-modell med lägre 

detaljeringsnivå, men produktionen ville ha en mer detaljerad 4D-modell. Därför 

fanns det inga kopplingar mellan tidplan och informationsmodell i det studerade 

projektet, även om det från början fanns vissa ambitioner för att skapa en 4D-

modell. En informationsmodell har används vid generering av en 

arbetsplatsdispositionsplan (APD) i 3D. Den togs fram av en VDC-specialist samt en 

representant från produktionen i Google Sketchup . 

Informationsmodeller användes inte som förfrågningsunderlag. De 

bygghandlingar som användes genererades till viss del ur informationsmodeller. 

Underentreprenören som levererade hotellstommen tog fram egna handlingar. De 

hade konstruktionsmodellen som underlag för att få placeringar av bland annat 

pelare och bjälklag.  

När produktionen inte kunde bygga enligt ritningarna gick de till byggledaren 

som i sin tur skrev ett platsbesked om hur avvikelsen skulle lösas. Vissa platsbesked 

kom in i PM och vissa gjorde det inte beroende på digniteten av avvikelsen. Tanken 

var att samgranskningsmodellen skulle uppdateras löpande under produktionens 

gång. Så blev det däremot inte. Det har kommit ganska många PM men det har inte 

utförts lika många uppdateringar av samgranskningsmodellen. 
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Tidigt i projektet sa Akademiska Hus att det inte skulle användas några ritningar 

i projektet utan istället läsplattor. Så blev det inte eftersom läsplattor inte alltid är 

praktiska att använda. Däremot kan läsplattor fungera bra som komplement. 

Egentligen hade byggentreprenören hoppats att informationsmodellerna skulle ha 

använts mer än det gjordes, till exempel genom att ha samgranskningsmodellen 

tillgängligt på en läsplatta ute i produktionen. Då hade den varit mer lättillgänglig så 

att vem som helst kunnat gå in och titta och granskat den.  

 

”riktigt tidigt så sa Akademiska Hus att ja men i det här projektet ska vi inte 

använda några ritningar utan vi ska bara ha paddor och gå runt här och inga 

ritningar, men det är väl en utopi än så länge speciellt när man är nere och armerar 

djupt nere i leran någonstans, då passar det inte riktigt, så pappersritningar kommer 

nog vi ha ett bra tag framöver men man kan ha det som ett komplement” 

                                                           Entreprenadingenjör      

6.3.3 Platschef 

Platschefen började arbeta i projektet våren 2011. Det första som gjordes då var att 

planera för en produktionsstart. I projektet har projektering och produktion utförts 

samtidigt. Därför var det mycket arbete med tidplanering den första tiden av 

platschefens insats i projektet. Tidplaneringen innebar att planera i vilken ordning 

huset skulle produceras. Därefter kommunicerades det med projekteringen om vilka 

bygghandlingar som behövdes och när de skulle vara tillgängliga. NCCs roll under 

projekteringen var att komma med kloka idéer och insikter. Flera från NCC var med 

på projekteringsmöten, några i flera år. Platschefen involverades inför projektering 

av bygghandlingar.  

I projektet har de haft stor glädje av samgranskningsmodellen för att läsa in sig i 

projektet och sätta sig in i hur saker och ting ser ut. Ungefär tre av tjugo 

medarbetare från NCC i projektet har arbetat i modellen på något sätt. Övriga 

personer har tillsammans med kollegor använt samgranskningsmodellen. Den har 

använts vid installationssamordning för att komma fram till i vilken ordning 

installatörerna skulle montera. Samgranskningsmodellen ger en bra bild över olika 

höjder då man enkelt ser vad som är närmast bjälklaget. Den ger också en bra visuell 

bild på hur det ska se ut vilket kan vara svårt att se genom att enbart granska 

ritningar. Samgranskningsmodellen har även underlättat tidplanering genom att 

den användes för visualisering vid strukturtidplanering. Den gav en tydlig bild av i 

vilken ordning saker skulle göras. Betydligt mer arbete skulle ha krävts för att få 

fram en strukturplan utan samgranskningsmodell. Platschefen gjorde 

huvudtidplanen för produktionen. 

 
"jag ser användningsområden och det är ju förträffligt många gånger men det 

gäller att komma dit också till att det ska bli ett verktyg för oss i produktionen och 

det är det inte idag riktigt, men däremot har vi haft jätte stor glädje av det för att 

sätta oss in i hur saker och ting ser ut" 

             Platschef 

 
I produktionen har samgranskningsmodellen använts på samordningsmöten och vid 

arbetsberedningar. Bilder ur samgranskningsmodellen har ibland också skrivits ut 

på papper. När strukturplanen togs fram tillsammans med installatörer användes 
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också samgranskningsmodellen för att informera alla att det är så här det kommer 

se ut. Senare i produktionen användes den inte under samordningsmöten utan det 

var bara i början för att informera sig om projektet. Därefter har det varit 

pappershandlingar som använts. Alltså blev det inte det papperslösa projektet med 

hjälp av läsplattor och datorer som det pratades om i början. 

Samgranskningsmodellen har inte utnyttjats vid produktion utan i huvudsak har 

den används för att få information. En uppskattning är att den har använts på ca fem 

procent av alla samordningsmöten eller färre. Platschefen har upplevt att när 

ritningar har uppdaterats har uppdatering av samgranskningsmodellen släpat efter.  

Det finns en del problem förknippat med användning av informationsmodeller. 

Ett är att projektörerna inte tar något ansvar för dem. Det innebär att om NCC hade 

byggt efter en informationsmodell måste de ta på sig ansvaret om något blivit fel. 

Det är något som är väldigt negativt med informationsmodeller i produktionen. Det 

är möjligt att juridiken kommer att ändras men där är branschen inte än. Det verkar 

som att branschen så gärna vill det här med BIM så det målas upp en fasad av att 

man jobbar med det i produktionen och att det är jätte bra. Idag tar man till sig lite 

information med BIM men inget mer, så det arbetas inte med BIM i produktionen. En 

del tror att det används för att producera med. Så är det inte, utan det är en 

informationshandling för att informera mig som platschef och även de som 

tidplanerar. En informationshandling är egentligen inte intressant när det gäller att 

producera rätt, eftersom informationsmodeller inte lever upp till det som krävs för 

att de ska gå att bygga efter. Istället används då ritningar. Det finns mycket att jobba 

med kring det här, men att det ska gå att bygga efter informationsmodeller är idag 

ganska långt borta. Orsaken till varför det inte går att uppgradera 

informationsmodeller så att det blir möjligt att bygga efter dem i en större 

omfattning är oklart. 

 

"det är en jätteprocess att sälja allt som har med BIM att göra och måla upp 

bilder, det kan ju vara fantastiskt bra men jag har inte sett det än" 

             Platschef 

 

Vid beställning av material i produktionen gjordes mängdningen från ritningar med 

linjal. Informationsmodeller användes inte men det skulle vara bra om BIM 

utvecklades inom detta område. Önskvärt vore om det, genom att klicka på ett antal 

väggar i en informationsmodell, gick att enkelt få information om mängden gips till 

ett plan. På ett enkelt sätt skulle man vilja ha mer matnyttig information från 

informationsmodeller.  

Systemhandlingskalkylen som en entreprenadingenjör gjorde låg till grund för 

affären med Akademiska Hus. Samma person gjorde även en produktionskalkyl 

senare. Eftersom en produktionskalkyl ska göras på bygghandlingar och 

framtagningen av bygghandlingarna tog två år gjordes produktionskalkylen väldigt 

sent, så i början utgick produktionen ifrån systemhandlingskalkylen. Det sker hela 

tiden uppdatering av kalkyler till följd av att man för in faktiska utgifter, så kalkyler 

uppdateras löpande. Den kontinuerliga avstämningen av kalkylen i projektet 

fungerade så att den kända kostnaden lades in efter varje inköp. Det senast kända 

värdet jämfördes alltså mot den senast gjorda kalkylen eller budgeten. På det viset 
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fick de veta om inköpet var bra. Den inköpssumman blev då den senast aktuella 

summan som i ett senare läge användes i produktionskalkylen.   

APD-plan är definitivt ett bra användningsområde för informationsmodeller. 

Produktionen har både en APD-plan i 2D och en i 3D. Själva planeringen har gjorts i 

2D, men sedan har uppgifterna lagts in i 3D för det är lättare att visualisera på det 

viset. Inledningsvis när det var många kranar togs APD-planen i 3D fram, men den 

uppdaterades inte senare. APD-planering är ganska enkelt att göra med en passare 

och linjal på en planritning, och även höjder ges av ritningar. Det är så platschefen 

arbetade med APD i det här projektet. Används 3D syns höjden på huset på ett annat 

sätt men när det gäller kranar är det två saker som är viktigt och det är hur hög den 

ska vara och vilken armslängd den har. De här parametrarna är enklare att jobba 

med i 2D. Däremot är det lättare att ta bort och lägga till saker digitalt för då 

behöver man inte sudda utan kan bara flytta. Det som också är bra med APD-plan i 

3D är att det går att flytta eller höja kranen för att se vad som händer då, och det går 

att vrida och titta från olika håll. Det utnyttjades litegrann i det här projektet.   

Det går att prata om saker från olika infallsvinklar, men det är otroligt viktigt att 

man pratar om samma sak och det kanske inte branschen gör idag. Vissa kanske 

tycker att det arbetas exemplariskt med BIM fast produktionen tror att det är en 

högre förväntan och förhoppning på hur de ska arbeta med det. Det kanske är en 

felaktig uppfattning att BIM ska implementeras mer men känslan av hur det pratas 

är att det ska användas mer i produktionen. 

 
"alla pappersritningar finns ju digitalt, men den digitala handlingen är ju en kopia 

på det som vi har i galgen där alla våra pappersritningar sitter, men den digitala 

handlingen ser inte jag som något som är BIM" 

             Platschef 

6.3.4 Entreprenadingenjör inköp  

Samgranskningsmodellen användes som ett hjälpmedel vid stora gjutningar. Bland 

annat gjöts det betongväggar med installationer i. I normala fall dras installationer 

rakt igenom en vägg som är 10-15 centimeter tjock. I det här fallet skulle ibland 

ledningar gå 20-30 meter inne i väggen. För det var samgranskningsmodellen ett 

komplement till ritningar för att lättare förstå hur dragningar skulle göras. 

Samgranskningsmodellen gav också en bra överblick över hur pålningen såg ut. I det 

här projektet fanns det pålar som skulle slås ner snett, och för att förstå det på en 2D 

ritning behövdes ett tränat öga. I början var också tanken att informationsmodeller 

skulle användas för APD-planering och mängdning. Sättet som mängdningen 

utfördes på uppfyllde inte riktigt ambitionerna. Vid produktionsplaneringen 

användes en informationsmodell för att göra APD-planen i Google Sketchup. Då 

tittade de på kranars placering och kranarmars längder, samt hur arbetsplatsen 

skulle se ut och vara disponerad. Sen förändrades APD-planen i princip dagligen, och 

i Google Sketchup hade entreprenadingenjören olika flikar för APD-planer i olika 

skeden. Om det i något skede inte skulle finnas en kran kunde den släckas ner i 

fliken för det aktuella skedet.  

Mängder från informationsmodeller användes för framtagning av kalkyler men 

användes inte för inköp. Mängdning till materialbeställningar under produktionen 

gjordes genom att använda ritningar, skalstock, block och penna. När det skulle 
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beställas stora volymer gjordes ingen exakt mängdning. Då beställdes vissa delar 

utan att mängda. När det började närma sig sista leveransen tittade de efter ute på 

arbetsplatsen hur mycket som behövdes. Mängdning görs på olika sätt beroende på 

vad det är som ska beställas, till exempel så mängdas alltid dörrar exakt. I projektet 

hade de som avsikt att mängda dörrar och beställa dörrar ur 

samgranskningsmodellen. Då hade de enkelt fått information om vilka dörrar de 

ville ha levererat till ett visst plan en speciell vecka. Modellsamordnaren hade visat 

hur de med samgranskningsmodellen i Solibri kunde få ett Excel ark med antalet 

dörrar på ett visst plan. Om de hade gjort så i det studerade projektet hade NCC varit 

ansvariga för att samgranskningsmodellen innehöll korrekt antal dörrar. Därför 

vågade de inte använda samgranskningsmodellen på det sättet.  

Stomleverantören fick tillgång till samgranskningsmodellen som de använde för 

att göra lastanalyser i sina programvaror. Samgranskningsmodellen skickades också 

med vid beställning av glaspartier tillsammans med traditionella bygghandlingar. 

Om det var någon i projektet som efterfrågade samgranskningsmodellen delade NCC 

ut den till dem. Däremot var den inte efterfrågad av alla. När fasaden upphandlades 

för femton miljoner var det viktigt att använda de handlingarna som projektörerna 

var juridiskt bundna vid. Då användes de bygghandlingar som levererats i PDF-

format. Om informationsmodeller hade använts skulle NCC varit ansvariga för att de 

var korrekta. Även om de levererats från projektörer hade NCC tvingats ta på sig 

hela ansvaret.  

 
”men jag skulle säga att på vissa ställen var det direkt avgörande att vi hade dom 

för det gick inte att utläsa på ritningar hur det skulle se ut, det är klart 

konstruktören skulle ju kunna komma ut och peka på plats men tack vare modellen 

då så kunde vi lista ut hur installationer skulle dras i väggarna” 
                                                                                           Entreprenadingenjör 

 
Överlag så användes inte samgranskningsmodellen vid samordningsmöten. Den 

användes i ett tidigt skede när NCC hade en typ av anbudsgenomgång med 

installationsentreprenörer. Syftet med anbudsgenomgången var att få deras anbud 

att bli så riktiga som möjligt genom att få dem att förstå hur byggnaden såg ut. 

Däremot vore det fel att säga att samgranskningsmodellen överlag användes vid 

samordningsmöten. Det genererades inget förfrågningsunderlag för upphandling av 

underentreprenörer utan det som användes var de bygghandlingar som levererats i 

PDF-format. Anledningen till att samgranskningsmodellen inte användes på 

samordningsmöten har nog att göra med hur mogen produktionen var. Om ett antal 

år är den troligtvis en naturlig del av samordningsmöten. Under produktionen var 

det vanligt att yrkesarbetare sökte upp någon inne på etableringen, som hade 

tillgång till samgranskningsmodellen, för att titta på ett speciellt område. Om de 

sedan ville ha med sig något ut till själva arbetsplatsen där de skulle utföra arbete så 

skrevs bilder från samgranskningsmodellen ut. NCC arbetar idag med något som 

kallas för BIM-kiosker. Det är en dator som är tänkt att stå lite skyddat ute på 

byggarbetsplatsen för att de som arbetar ute ska kunna titta i informationsmodeller, 

men det var inget som fanns i det studerade projektet.  

När produktionen hade påbörjats hade modellsamordnaren två träffar med 

personer i produktionen. De gick ut på att ge en introduktion i hur 
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samgranskningsmodellen i Solibri kunde utnyttjas i produktionen. Närvarande på de 

träffarna var entreprenadingenjörer, platschefen, installationssamordnaren, 

installationsledaren och projektledaren. Samgranskningsmodellen uppdaterades 

med ändringar under produktionen, men den uppdaterades inte samma datum som 

ritningarna. Upplevelsen var att samgranskningsmodellen var uppdaterad, däremot 

har de i projektet behövt hålla koll på när själva bygghandlingen var stämplad och 

att samgranskningsmodellen var uppdaterad efter det datumet.  

Informationsmodeller användes inte för maskinstyrning i produktionen. Det är 

ganska vanligt att man styr schaktmaskiner med digital information. Det innebär att 

när grävmaskinisten kör ner skopan så stannar skopan på rätt djup. Det användes 

däremot inte i det här projektet.   

I ett tidigare projekt hade det använts läsplattor. Inför det här projektet 

beslutades att de skulle användas igen. De som fick läsplattor ute i produktionen var 

entreprenadingenjörer, arbetsledare, platschef, produktionschef och 

installationssamordnare. De fick ingen information om vad syftet var när läsplattor 

delades ut, men entreprenadingenjören för inköp höll en kort information om 

Dropbox och om hur Dropbox kunde användas. Läsplattorna användes för att titta 

på PDF-ritningar och för hantering av mötesprotokoll. Alla ritningar lades upp på en 

Dropbox som alla kom åt från sin läsplatta. Entreprenadingenjören ansvarade för att 

uppdatera ritningarna i Dropbox. Istället för att ta med sig två fulla A3 pärmar med 

ritningar kunde personerna ta med sig läsplattan ut på arbetsplatsen. Det fanns 

ingen möjlighet att öppna och titta på informationsmodeller i läsplattorna. 

Användningen av läsplattorna varierade mellan personer. Arbetsledarna använde 

dem en hel del. Ritningarna i Dropbox uppdaterades under två av tre produktionsår.  

Sen framkom det att ingen tittade på ritningarna i Dropbox vilket ledde till att 

entreprenadingenjören upphörde med den uppdateringen.  

 

”… det är ju det jag blir lite trött på, det här med juridiken… bygghandlingar som 

vi har i pappersformat är ju genererade ur modellen… och därför blir jag lite sådär 

men varför kan man inte sätta ett datum på modellen lika gärna som att man sätter 

det på ritningar … jag menar lägga ansvaret för säg en fasad på 15 miljoner på en 

enskild medarbetare för att man använder modellen, det går inte riktigt, det finns 

ingen som vill ta det, det tar alldeles för många år att jobba ihop det när du blir 

skyldig företaget femton miljoner” 

                                                                          Entreprenadingenjör 

6.3.5 Installationssamordnare 

Under produktionen har informationsmodeller varit ett stöd i planerandet och 

utförandet eftersom det har gått att förutse problem. De har också gjort det enklare 

att sätta sig in i projektet. I informationsmodeller syns det tydligt hur något är tänkt 

som kan vara svårt att läsa på en 2D ritning.  

 
”produktionen har ju varit väldigt positiva och de kom in och sa kom nu så går vi 

in och tittar på modellen hur vi ska göra, så att de är också positiva till det så mer 

lättanvänligt för att kunna använda den mer, det vill jag göra och det tror jag många 

andra vill också” 
           Installationssamordnare 
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Under hela produktionen har installationssidan haft många installationsmöten om 

trånga passager där de tittat i samgranskningsmodellen. När det var viktigt att rör 

drogs på ett visst sätt skrevs det ut bilder från samgranskningsmodellen på de 

områdena, som sedan installatörerna fick. De här mötena hölls ibland spontant 

under två minuter och ibland var det planerade arbetsberedningar. Inför 

arbetsberedningar underlättade samgranskningsmodellen förberedelser. Ofta var 

mötena väldigt spontana, till exempel om två personer undrade hur ett arbete skulle 

utföras. Det var möten allt ifrån en gång i veckan till tre gånger om dagen. Vissa 

möten var planerade för att i förtid förbereda hur ett arbete med installationer 

skulle göras. På de mötena deltog oftast lagbasar och projektledare. Även då 

användes samgranskningsmodellen. Bygg har ibland varit med på 

installationsmöten, men installationssidan är nog de som har använt 

informationsmodeller mer.  

På installationssidan användes inte någon informationsmodell för inköp under 

produktionen. Installationssamordnaren berättade också att det efter ett PM tog ett 

tag innan samgranskningsmodellen uppdaterades. Då kunde den vara ouppdaterad 

men samgranskningsmodellen upplevdes väldigt sällan som felaktig. Det skulle vara 

bra om samgranskningsmodellen var lättare att använda. Nu är ritningar tillgängliga 

på telefoner och på läsplattor, det vore bra om det lika enkelt gick att titta i 

samgranskningsmodellen. Om den blev mer lättanvänd skulle den användas mer.  

Under projektet har produktionen fört in förändringar för hand på ritningar som 

bildat ett relationsunderlag. Det har lämnats över till projektörer som ritat in dem. 

Ett möte har hållits där relationsunderlaget överlämnades till 

installationsprojektörer. Det mötet samordnardes av NCC. I det här projektet 

lämnades alla förvaltningsinstruktioner över digitalt genom Pärmen.   

 
”det skulle vara mycket snabbare bara tycker man, mer lätthanterligt, helst skulle 

man kunna egentligen ha den på en iPad eller någonting … det kanske finns redan nu 

jag vet inte men mer lätthanterligt för det är ganska segt tycker jag att arbeta i och 

sen är det ju licenskostnader och grejer, så det borde vara billigare saker som man 

kan använda mer” 

           Installationssamordnare 

6.3.6 Dokumenthantering 

I produktionen skulle samgranskningsmodellen användas för bland annat 

arbetsberedningar och planering. Under produktionen skulle det pågå löpande 

relationsmodellering som innefattar revideringar enligt platsbesked och annan 

information från byggledare och underentreprenörer. Filerna skulle sedan 

sammanställas i en samordningsfil motsvarande den som projektörerna använt 

under system- och bygghandlingsfasen. Tidsintervall mellan uppdateringar av 

informationsmodeller fastslogs av byggledare i samråd med projektörer. 

För att möjliggöra planering med 4D-modeller skulle arkitektens och 

konstruktörens informationsmodeller inte innehålla våningsöverskridande objekt, 

och litterering av objekt skulle ske som beskrivs i dokument i projektet. Förutom det 

skulle övrig uppdelning av informationsmodeller ske i samråd med platschef 

alternativt projekteringsledare, eftersom uppdelningen av informationsmodeller till 

stor del var beroende av hur produktionen skulle bedrivas. 
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6.4 Förvaltning- och användningsstadiet 

6.4.1 Projektledare 

I det studerade projektet hade förvaltningen inga uttalade användningsområden för 

informationsmodeller i förvaltningen och inte några speciella krav på deras innehåll. 

Det beror på att Akademiska Hus vid tiden för projektet inte hade förankrat i 

företaget vilken information som skulle levereras med informationsmodeller till 

förvaltningen, och där användas tillsammans med förvaltningssystem. Under 

produktionen hade representanter från förvaltningen några möten i ett försök att 

göra en kravställning för att möjliggöra modellhantering i förvaltningen. Mötena 

gick ut på att försöka åstadkomma en förvaltningsmodell i projektet alternativt hur 

de kunde plocka ut information ur informationsmodeller till förvaltningen. 

Resultatet av mötena blev att inget av det kommer göras i det här projektet. Frågan 

om kravställning behandlas nu istället centralt i bolaget för att få samma 

kravställning till alla projekt. Det studerade projektet var ett av startskotten på 

Akademiska Hus arbete med BIM. De arbetar idag internt med att besluta om vilken 

sorts information de vill ha i sina framtida förvaltningsmodeller. Att använda 

förvaltningsmodeller i förvaltningen skulle fungera bättre än om förvaltningen hade 

tillgång till alla informationsmodeller med all deras inbyggda information från 

projektering och produktion. En tanke är att en förvaltningsmodell i framtiden ska 

vara kopplad till olika databasfunktioner. Det skulle möjliggöra att i framtiden till 

exempel ha dörrdatabaser, vilket är intressant eftersom det idag är stora problem 

med att dörrar går sönder. 

Nu i slutet av projektet pågår framställning av relationshandlingar. Formellt är 

det NCC som är ansvariga för att ta fram och leverera relationshandlingar, men det 

finns inte så skarpa gränser. Genom hela projektet har projektörer försökt 

uppdatera samgranskningsmodellen i produktionen utifrån de programändringar 

som skett. Uppdateringarna har ibland släpat efter men det har funnits en vision om 

att alltid ha en uppdaterad samgranskningsmodell, eftersom det inte går att 

arbetsbereda mot en samgranskningsmodell som är inaktuell. 

Förvaltningsinstruktioner byggs upp i projektplatsen Pärmen genom att 

produktionen lägger in den information som förvaltningen efterfrågar. De 

sammanställs på samma sätt i det här projektet som i traditionella projekt. 

När projektet är klart kommer informationsmodeller från alla discipliner att 

hamna i Akademiska Hus arkiv. De arkiverar informationsmodeller i originalformat 

och IFC-format. Dessutom arkiveras ritningar, bland annat i DWG-format. Det som 

skiljer mot traditionella projekt är informationsmodeller i originalformat och IFC-

format. DWG-filer används i förvaltningen för areamätning vilket ligger till grund för 

bland annat hyressättning. Än så länge har förvaltningen ingen användning av 

informationsmodellerna som ska levereras till förvaltningen. I framtiden kommer 

förhoppningsvis speciella informationsmodeller att tas fram med bara den 

informationen som förvaltningen behöver. Förvaltningen kommer även alltid vara 

intresserade av originalformat med all information i, vilket kan användas vid 

ombyggnationer i framtiden. 

 
”jag har ju fortfarande en vision om att vi ska någonstans nå fram till där vår 

modell ändå är en slags förvaltningshandling som lever kvar, där vi skapar den 
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information vi behöver i projektetet för att sen få in den i förvaltningen och där 

förvaltningen kan använda modellen i sitt dagliga arbete för att effektivisera sig på 

olika sätt” 

    Projektledare 

6.4.2 Arkitekt och generalkonsult 

Den senast uppdaterade versionen av arkitektens informationsmodell finns nu i 

slutet av projektet på Pärmen och är även sparad hos arkitekten. 

Informationsmodellerna som genererats i projektet kommer finnas kvar i 

förvaltningen men de kommer troligtvis inte att användas förrän vid 

ombyggnationer. Mycket arbete återstår med hur informationsmodeller ska 

hanteras efter produktionen. Under projektet har det varit några möten med 

förvaltningen där det framkommit att förvaltningssystem och informationsmodeller 

i IFC-format inte alltid är kompatibla. Det finns informationsmodeller i projektet 

som levt flera år men modellanvändningen tar tvärstopp i förvaltningen. Det är synd 

att de inte kommit längre i arbetet med att ta till sig informationsmodeller, och att 

användningen upphör istället för att de utnyttjas fullt ut.  

 

”det är jätte synd, här har vi haft en modell som har levt i flera år, men så fort den 

faktiskt kan utnyttjas fullt ut då tar det slut” 

Generalkonsult 

6.4.3 Entreprenadingenjör inköp 

Representanter från förvaltningen har varit involverade i projektet och fått 

möjlighet att påverka innehållet i informationsmodellerna. Informationsmodeller 

kan i förvaltningen bland annat fylla en funktion vid ombyggnationer. Alla 

handlingar i projektet levererades till Pärmen. Drift och underhållshandlingar 

framställdes genom att produktblad samlades in. Det gjordes på samma sätt som i 

ett traditionellt projekt. Produktbladen innehåller information om till exempel hur 

dörrar ska smörjas och justeras, samt vad mattor ska tvättas med. Det som 

levererades till kunden är egentligen en instruktionsbok. 

 

”jag tror ibland att man tänker att nej men vi har inte använt den så mycket, vi 

har inte kommit så långt, vi har inte så stor hjälp av den, men bara det faktum att det 

faktiskt finns en 3D-modell och att man kan vrida på den och titta från olika håll och 

få en förståelse för hur byggnaden ska se ut, det är inte speciellt lätt att göra det 

utifrån 2D ritningar… på nått vis så tror jag att man har mer hjälp än vad man 

kanske tror att man har” 
                       Entreprenadingenjör 

6.4.4 Dokumenthantering 

Relationshandlingar ska levereras till förvaltningen i PDF-format, som en 

informationsmodell IFC2x3 som motsvarar den fil som ritningarna är utdrag från, 

samt som planvisa modellfiler från samtliga projektörer i DWG-format. Dessa planer 

kommer att användas för areaanalyser hos förvaltaren. Förvaltningshandlingarna är 

detsamma som ovanstående och är tänkta att användas vid till exempel 

ombyggnationer. Solibri Model Viewer används i förvaltningsskedet för inläsning av 

relationsmodell.    
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7 ANALYS 
I det studerade projektet är KAS hyresgäst och Akademiska Hus är byggherre samt 

fastighetsägare. Under framtagningen av analysmodellen var det svårt att skilja på 

dessa roller eftersom det, framförallt i internationella riktlinjerna, är svårt att 

urskilja tydliga skillnader mellan rollerna. Det berodde på att internationella 

riktlinjer inte nämner fastighetsägare, byggherre och hyresgäst, utan istället 

beställare. Även i företagsspecifika riktlinjer nämns dessa roller väldigt lite vilket 

också bidrar till att det är svårt att urskilja olika roller i beställarorganisationen. De 

nationella riktlinjerna är tydligare än de övriga med att specificera roller och 

nämner inom beställarorganisationen användare, fastighetsägare, byggherre och 

projektledare. Däremot upplevde författaren det svårt att få en klar bild över vilka 

anvisningar, i de nationella riktlinjerna, som gäller projekt som arbetar med VDC. 

Det berodde på att de nationella riktlinjerna hoppar mellan modellorienterad 

informationshantering och traditionell 2D-CAD. Det bidrog till att författaren 

upplevde de nationella riktlinjerna som otydliga och svårlästa. Dessutom återkom 

liknande information på flera ställen. 

I det här kapitlet analyseras studien utifrån att beställare och 

användare/hyresgäst antas ingå i samma organisation som byggherre och 

fastighetsägare. Därför är det bara termen byggherre/fastighetsägare som används i 

analysens figurer. Även rollerna som projekt-, projekteringsledare samt 

tekniksamordnare antas ingå i byggherre/fastighetsägarrollen. Det gör det möjligt 

att analysera det studerade projektet mot analysmodellen som presenteras i kapitel 

5. I analysen finns även en roll som författaren kallar för produktion. För det 

studerade projektet anses roller som platschef, entreprenadingenjör och 

arbetsledare ingå där. I projektet som studerats finns även en 

installationssamordnare anlitad av NCC som anses ingå i produktionsrollen. Bygg- 

och installationsledare anlitade av Akademiska Hus ingår i rollen 

byggherre/fastighetsägare. 

I avsnitt 7.1-7.4 och i figur 7.1-7.5 har resultatet av fallstudien jämförts med 

analysmodellen i kapitel 5, bilaga E. Figur 7.1-7.5 innehåller flera färger. Grön 

betyder att aktiviteten från riktlinjer har utförts i det studerade projektet, röd 

betyder att aktiviteten från riktlinjer inte har utförts, och blå betyder att aktiviteten 

har utförts i det studerade projektet men inte noterats i riktlinjer. Figur 7.1-7.5 

framgår även av bilaga F. 

7.1 Utredningsstadiet 

I manualen för informationshanteringen framgår projektspecifika mål och krav för 

VDC arbetet. Det visar på att projektet hade en hög ambition med användningen av 

VDC. Det bekräftas också av entreprenadingenjören för inköp som beskrev att det 

sattes ganska höga mål för arbetet med informationsmodeller och att det fanns höga 

ambitioner. I manual för informationshantering och dess bilagor finns även 

information om strukturering och lagring av informationsmodeller. Där framgår det 

bland annat att informationsmodeller ska delas i IFC-format samt vilken information 

som ska vara kopplad till 3D-objekt i informationsmodellerna. I manual för 

informationshantering beskrivs också att kommunikation av information sker via 
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dRofus och Pärmen. De båda databaserna sköter versionshantering automatiskt 

enligt projektledaren och studerade dokument.  

Krav om ytor och funktioner skrevs in och specificerades i dRofus, vilket tolkas 

som projektets programskrivning. Rumsfunktionsprogrammet i dRofus anses 

likvärdigt med lokalprogram och utrymmesprogram. Att KAS tog hjälp av konsulter 

att formulera kraven tolkas som att kraven fastställdes utifrån brukarens behov och 

mål. Ägaren och förvaltarens krav, det vill säga Akademiska Hus krav, fastställdes 

genom att de var med och tog fram manual för informationshantering samt att de 

enligt tekniksamordnaren la upp energikrav och andra krav på Pärmen. Enligt 

generalkonsulten hade KAS inhyrda konsulter som arbetade med att hålla dRofus 

uppdaterat under hela projekteringen. Det bekräftas också av att det står i 

studerade dokument att hyresgästen hade representanter för det. En stor 

uppdatering av kraven gjordes samtidigt som byggnadsprogrammet fastställdes. 

Ambitionen, att manualen för informationshantering skulle vara ett levande 

dokument genom hela projektet, anses vara uppfyllt eftersom den har reviderats av 

modellsamordnaren ett flertal gånger ända fram till att bygghandlingarna var klara. 

Detta betyder också att kraven i manualen för informationshantering har hållits 

uppdaterade genom projektet.  

Dokumenten beskriver att det funnits en ambition att informationen i dRofus 

skulle länkas till arkitektens informationsmodell. Det styrks även av arkitekten som 

beskrev att de kopplat sin informationsmodell till dRofus för att på det sättet 

kontrollera om utrymmeskrav var uppfyllt. Länkningen skulle kunna användas för 

mer än att kontrollera om ytbehovet är uppfyllt. Trots det anses ambitionen vara 

uppfylld då det existerat en länkning som har används för att underlätta 

kravuppföljningen.   

En person hos generalkonsulten utsågs till modellsamordnare. Det betyder att en 

sådan utsågs. Modellsamordnaren var en av flera inblandade i arbetet med att ta 

fram manualen för informationshantering. Manualen går att likställa med en 

anvisning för digitala leveranser. Vid framtagningen av det dokumentet var både 

projektledare och modellsamordnaren med och beslutade om 

informationsmodellers användningsområden. Enligt entreprenadingenjören för 

inköp beslutades även om informationsmodellernas användningsområden i 

produktionen. Det gjordes i ett tidigt skede av NCCs representanter tillsammans 

med Akademiska Hus. Enligt projektledaren hade fler användningsområden för 

informationsmodeller ställts upp som projektnyttor om manualen hade gjorts idag. 

Det betyder, enligt projektledaren, att användningen av informationsmodeller 

utvecklas snabbt i branschen idag. Att projektledare, projekteringsledare och 

tekniksamordnare var aktiva i projektet då programhandlingen fastställdes gör att 

det är rimligt att dra slutsatsen att de har haft uppsikt över arbetet. De 

projekteringstidplaner som identifierats har fokuserat på system och på 

bygghandlingsskedet. Någon tidplan för programarbetet med fokus på VDC specifika 

aktiviteter har inte identifierats i utredningsstadiet. 

I manual för informationshantering står det hur frekvent varje disciplin ska dela 

med sig av sina modeller för samgranskning och kollisionskontroll. 

Generalkonsulten bekräftade att det efterlevdes genom att beskriva hur 

projekteringen gått till. Det var samgranskningsmöten varannan vecka och inför 

dem gjordes kollisionskontroller. Egenkontroller nämndes i en bilaga till manual för 
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informationshantering, men det var inte reglerat hur de skulle utföras. Eftersom 

kollisionskontroller anses vara en kvalitetskontroll anses beslut om när 

kvalitetskontroller ska utföras vara gjort eftersom kollisionskontroller var 

inplanerade. Enligt entreprenadingenjören för kalkyl bidrog NCC med sina 

företagsspecifika kravspecifikationer och projekteringsanvisningar när manual för 

informationshantering togs fram.  

Under mötet som projektledare, modellsamordnare och projekteringsledare 

hade med konsultgruppen, när manualen för informationshantering var klar, 

säkerställdes att alla projektörer behärskade modelleringen. Tekniksamordnaren 

berättade att NCC också var med på mötet i samband med att projektering av 

systemhandlingar skulle påbörjas. Där diskuterades också modelleringens 

omfattning och projektörer fick möjlighet att dra sig ur projektet. Diskussionen om 

modelleringens omfattning genomfördes senare än vad figur 7.1 visar. Mötet var 

mer ett kravställande än en introduktion till VDC enligt projektledaren. 

Generalkonsulten beskriver att det hölls workshops och möten gällande vad 

projektet ville uppnå och att alla discipliner har fått skriva egna mål. Enligt 

generalkonsulten upplevdes målformuleringsdelen som en introduktion som var 

nödvändigt eftersom alla discipliner var nya med det här sättet att arbeta. Dessutom 

klargjordes vilken nivå disciplinerna behövde uppnå. Eftersom tekniksamordnaren 

också upplevde det mötet som någon form av introduktion tolkas det som så i figur 

7.1.  

Enligt projektledaren var programhandlingen klar 31 januari 2011 vilket 

bekräftades av generalkonsulten som sa att det gjordes flera programhandlingar och 

att den sista färdigställdes i januari 2011. Det betyder att programhandlingar har 

genererats. Enligt projektledaren och installationssamordnaren baserades den 

tidiga programkalkylen på rumsfunktionsprogrammet, planritningar och tankar om 

tekniska system. Det betyder att arkitektens informationsmodell inte användes för 

kostnadsuppskattningar i det här stadiet. Därav är den aktiviteten rödmarkerad i 

figur 7.1. Enligt installationssamordnaren gjordes de första kalkylerna i samband 

med att Akademiska Hus lämnade in sitt svar på byggherreförfrågan. 

Kostnadsuppskattningar var heller ingenting som användes vid utvärdering av 

utformningsalternativ efter gestaltningsuppdraget. Projektledaren har beskrivit att 

Akademiska Hus ansåg att det bara var ett förslag som var aktuellt att gå vidare med. 

Då utvecklade Akademiska Hus det förslaget tillsammans med KAS. Eftersom 

Akademiska Hus enligt projektledaren fick in fyra förslag i gestaltningsuppdraget är 

aktiviteten, jämföra utformningsalternativ, grön i figur 7.1.  

Beslut om projektets omfattning, genomförande, mål, tid och budget har 

beslutats av KAS och Akademiska Hus i samråd med NCC. Det gjordes först vid 

byggherreförfrågan, men även senare när manualen för informationshantering togs 

fram enligt entreprenadingenjören för kalkyl. Projektledaren berättade att 

Akademiska Hus och NCC kom överens om budget, riktkostnader, administrativa 

föreskrifter och kontrakt, enligt allmänna bestämmelser, när de skrev 

entreprenadavtalet. Det bekräftas av installationssamordnaren som beskrev att NCC 

och Akademiska Hus träffades när de gjort var sin kalkyl på systemhandlingen för 

att med öppna kort jämföra sina kalkyler. Så beslut om projektets omfattning, 

genomförande, mål, tid och budget fattades också i samband med att NCC och 
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Akademiska Hus jämförde sina kalkyler. Det skedde alltså lite mer löpande i 

projektet än vad som visas i figur 7.1.  

Enligt generalkonsulten levererade varje disciplin informationsmodeller i IFC-

format varannan vecka till Pärmen. Det stämmer med hur manual för 

informationshantering beskriver projekteringen. Generalkonsulten sa också att 

modelleringen av informationsmodeller i Archicad påbörjades i samband med att 

systemhandlingsarbetet skulle påbörjas, vilket tolkas som att det gjordes i samband 

med att produktbestämningsstadiet skulle påbörjas. Det innebär att arkitekten inte 

modellerade informationsmodeller under gestaltningsuppdraget, som tolkas som en 

del av utredningsstadiet. Då modelleringen inte påbörjats i utredningsstadiet 

innebär det att uppladdning av informationsmodeller samt kollisionskontroller och 

granskning med dem inte utfördes i det stadiet. Eftersom det inte fanns några 

informationsmodeller i utredningsstadiet användes de inte heller för 

beslutsfattande och utvärdering av förslag. Det fattades beslut om VDC hösten 2010 

och då fanns det en vald utformning som Akademiska Hus angav i 

byggherreförfrågan, enligt projektledaren. Generalkonsulten berättade att det 

skickades in en ansökan om ny detaljplan innan byggherreförfrågan. Det innebär att 

ansökan skickades in tidigare än vad figur 7.2 visar. 

Övriga projektörer var enligt projektledaren och tekniksamordnaren inte 

inkopplade i projektet före systemhandlingen skulle påbörjas, eller i varje fall i 

väldigt begränsad omfattning. Av den anledningen dras slutsatsen att de 

projektörerna inte gjorde några visualiseringar, simuleringar eller analyser i 

utredningsstadiet. På grund av att de ännu inte kopplats in i projektet utförde de 

heller inte någon utvärdering av utformningsförslagens genomförbarhet. De gjorde 

inte heller någon definiering av utrymmeskrav. Däremot bidrog NCC med den 

kompetensen eftersom de enligt projektledaren började arbeta som konsult åt 

Akademiska Hus innan programhandlingen fastställdes. NCC gick igenom 

projektörers arbete ur produktionssynpunkt för att komma med kloka förslag på 

förbättringar. Deras roll var enligt entreprenadingenjören för inköp rådgivande. 

Platschefen bekräftade också att NCC medverkade i projekteringen för att komma 

med kloka idéer och insikter, bland annat på projekteringsmöten, redan flera år före 

produktionen började. 

Enligt Bygghandlingar 90 del 8 kan tidiga informationsmodeller användas som ett 

skissverktyg och om ID används för utrymmen kan exempelvis tidiga 

mängduppskattningar och energiberäkningar göras. Så har det inte arbetats i 

gestaltningsuppdraget som är en del av utredningsstadiet i det studerade projektet. 

En orsak till att det inte arbetats så kan vara att beslut om VDC fattades efter 

gestaltningsuppdraget. En annan orsak kan vara att det inte har funnits behov av det 

eftersom det framkommit, under intervjun med arkitekten, att det framförallt var en 

effektiv process för vårdflödet som var det viktiga i projektets tidiga arbete. 

Skissningsarbetet har i det tidiga skedet till största del utförts med penna och 

papper, i Google Sketchup samt i Autocad enligt arkitekten.   

Visualiseringar användes enligt arkitekten vid inlämningen av 

gestaltningsuppdraget för att åskådliggöra byggnadens arkitektur och geometri, 

samt för att förmedla en känsla. Enligt projektledaren fanns visualiseringarna med 

senare i bygglovsansökan. Ansökan om bygglov gjordes tidigare än vad figur 7.2 

visar. Visualiseringarna i det här stadiet genererades enligt arkitekten från enklare 
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3D-modeller. De framställdes enbart för att generera bilder på utformningsförslaget. 

Trots att de enkla 3D-modellerna inte användes senare i projektet anses 

visualiseringarna vara en del av det tidiga VDC-arbetet eftersom det visar på en 

ambition att arbeta modellbaserat. Längre fram i projektet gjordes det, enligt 

arkitekten, renderingar från informationsmodeller både i systemhandlingsskedet 

och i bygghandlingsskedet. Under arbetet med gestaltningsuppdraget användes 

enklare 3D-modeller även för att göra tidiga solstudier.  

I studerade dokument står det att projekteringsledare tillsammans med 

projektledare, NCC och generalkonsult är kravställare av gränsdragningslistan som 

finns i en bilaga till manual för informationshantering. Vid intervjun med 

projektledaren framkom det att modellsamordnaren var med vid framställandet av 

gränsdragningslistan. Den framställdes i samband med att beslut om VDC fattades. 

Det innebär att gränsdragningen gjordes senare i projektet än vad figur 7.1 visar. Av 

dokument framgår det också tydligt att det gjorts en lista med de olika 

informationsmodeller som skulle levereras under projektet. Det framgick också vem 

som var leverantör av respektive informationsmodell. Som kravställare för 

gränsdragningslistan och listan med de olika informationsmodeller som skulle 

levereras under projektet angavs generalkonsulten, men i analysmodellen är det 

modellsamordnaren. I det studerade projektet arbetade modellsamordnaren på 

företaget som var generalkonsult och därav likställs i det fallet kravställare 

generalkonsult med modellsamordnare.  

Det framkom inte av generalkonsulten eller tekniksamordnaren att det 

modellerades någon startmodell med befintliga förhållanden på platsen, eller att en 

sådan funnits tillgängligt. DWG-filen med koordinatnät och stomlinjer, som 

generalkonsulten tog fram, kan inte anses vara en startmodell eftersom den inte har 

någon koppling till befintliga förhållanden på platsen. Inte heller markmodellen i 2D 

kan anses vara en startmodell med befintliga förutsättningar eftersom den visade 

hur marken skulle bli istället för förutsättningarna. Tekniksamordnaren bekräftade 

att det modellerades hur marken skulle bli, samt att det inte gjordes någon 3D-

modell med förutsättningar på platsen. Startmodeller med befintliga förutsättningar 

har större betydelse i ombyggnadsprojekt eftersom projektörer då har befintliga 

mått att anpassa sig efter. Det motiverar att de, i projektet som studerats, fokuserat 

på att modellera hur det ska bli eftersom det här projektet är nybyggnad. Det är bara 

vid ombyggnadsprojekt det är aktuellt att modellera bärande delar och 

installationer i startmodellen eftersom det är då det existerar befintliga sådana på 

plats.  

Enligt entreprenadingenjören för kalkyl förmedlades informationsmodellernas 

användningsområden samt ambitionsnivån för VDC-arbetet med dokument och på 

möten. Manual för informationshantering med bilagor är ett dokument som har 

varit ett underlag i VDC-arbetet. Författarens analys är att det framförallt är det 

dokumentet som varit ett VDC-specifikt underlag. Det innebär att det inte funnits 

massor av tillgänglig information att samordna. Även om modellsamordnaren har 

upprättat manualen är det oklart om den förmedlades av samma person eftersom 

den fastställdes av projekteringsledaren. I figur 7.1 är rutan för att samordna och 

förmedla tillgänglig information för VDC-arbetet till projektörer röd. Det går inte att 

fastställa att det var modellsamordnaren som förmedlade dokumentet då flera 

personer arbetade med det. En annan anledning är att det i projektet inte funnits 
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någon information att samordna mer än manual för informationshantering med 

bilagor, vilken anses vara samordnat under framtagningen av det dokumentet. Om 

en startmodell hade modellerats hade den också kunnat anses som VDC-specifikt 

underlag eftersom det är början på en informationsmodell som kan utvecklas vidare.  

I dokument står det att innan start av projektering skall modellsamordnare och 

projektörerna tillsammans testa utbytesformat och koordinathantering för att 

kontrollera att tekniken fungerar. Det visar att det fanns en ambition att utföra ett 

test. Däremot framgår det inte i dokumenten eller vid intervjuer att enklare 

testmodeller i 3D modellerats i ett tidigt skede för att kontrollera integrering mellan 

de olika disciplinernas modeller, filöverföring och utskrifter. Generalkonsulten 

nämnde att en fördel med kollisionskontroller är att man snabbt märker om olika 

discipliner ritar med olika koordinater. Det tyder på att koordinathanteringen 

kontrollerades vid första kollisionskontrollen och inte vid ett speciellt test av 

enklare testmodeller organiserat av modellsamordnaren. Innan hade projektörerna 

enligt generalkonsulten fått tillgång till DWG-filen med koordinatnät och stomlinjer, 

men generalkonsulten nämnde ingenting om något test i samband med det. 

Tekniksamordnaren gav samma bild och berättade att de i projektet visste att det 

borde fungera bra att lägga ihop olika discipliners informationsmodeller då alla 

filformat var styrda i manualen för informationshantering. Tanken var att om det vid 

första samgranskningen blev problem gick det att reda ut i ett så tidigt skede och 

sedan skulle det fungera. Eftersom det enligt generalkonsult och tekniksamordnare 

inte genomförts något speciellt test tolkas det som att det inte gjordes speciella 3D-

modeller för ett test.  
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Figur 7.1. Analys av utredningsstadiet. 
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7.2 Produktbestämningsstadiet 

Arkitekten berättade att modelleringen av informationsmodeller i Archicad 

påbörjades i samband med att systemhandlingsarbetet skulle påbörjas. Det tolkas 

som att det modellerades tidiga informationsmodeller i samband med att 

produktbestämningsstadiet påbörjades, eftersom produktbestämningsstadiet tolkas 

som system- och bygghandlingsskedet. Tekniksamordnaren beskriver att övriga 

projektörer började modellera informationsmodeller senare än arkitekten för att 

kunna importera arkitektens informationsmodell som underlag när de skulle 

påbörja modelleringen. Innan installationsprojektörer fick tillgång till arkitektens 

informationsmodell funderade de på systemets uppbyggnad. Eftersom arkitekten 

påbörjade den tidiga modelleringen före de övriga projektörerna är figur 7.2 lite 

missvisande, men utifrån beskrivningarna görs tolkningen att både arkitekten och 

övriga projektörer modellerade informationsmodeller under system och 

bygghandlingsskedet. Det bekräftas också med att generalkonsulten och 

tekniksamordnaren beskrev att varje disciplin levererade informationsmodeller i 

IFC-format till Pärmen varannan vecka fram tills att bygghandlingarna var klara. 

Ritningar för bygghandlingar och systemhandlingar genererades enligt 

generalkonsulten och tekniksamordnaren ur disciplinspecifika 

informationsmodeller.   

Uppladdningen av informationsmodeller till Pärmen varannan vecka för 

samgranskning och kollisionskontroll stämmer med hur manual för 

informationshantering beskriver projekteringen. Pärmen tolkas som projektets 

projektserver. Däremot framkommer det inte vid någon intervju att det ska ha 

modellerats speciella förvaltningshandlingar. I studerade dokument står det att 

förvaltningshandlingar är detsamma som efterfrågade relationshandlingar i 

projektet. Det gör att det i projektet har framställts informationsmodeller för 

handlingar som efterfrågats. Därför anses rutan för modellering av 

byggnadsmodeller för projektering av bygghandlingar samt eventuella 

förvaltningshandlingar vara uppfyllt i figur 7.3.  

Tekniksamordnaren berättade att installationsprojektörer definierade sina 

utrymmeskrav för installationer och driftsutrymmen till arkitekten löpande på 

möten och med mail. Det pågick en typ av förhandling och diskussion, under 

projekteringen, mellan disciplinerna för att försöka hitta lösningar. Det innebär att 

övriga projektörer i början av projektbestämningsstadiet inte gjorde någon 

definiering av utrymmeskrav. Istället utgick projektet ifrån förslag från arkitekten 

som sedan reviderades efter diskussioner mellan de olika disciplinerna. Däremot är 

det, efter samtal med tekniksamordnaren, tydligt att installationsprojektörer genom 

hela projekteringen förmedlat utrymmeskrav till arkitekten på det sätt som 

beskrivits ovan. Av den anledningen är rutan för definiering av utrymmeskrav för 

installationer grön i figur 7.2, även om definiering av utrymmeskrav skedde mer 

löpande än vad figuren visar. Konstruktörens utrymmeskrav förmedlades och 

tillgodosågs genom att arkitekten gjorde en planlösning utifrån stomnätet som var 

satt. För att samordna mått på stommen importerades konstruktörens 

informationsmodell i arkitektens. 

Generalkonsulten beskrev också att analys och samordning med 

informationsmodeller skedde varannan vecka i form av ett samgranskningsmöte. 
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Samgranskningsmöten påbörjades i systemhandlingsskedet och pågick tills dess att 

bygghandlingarna var färdiga, vilket stämmer överens med att det sista 

samgranskningsmötet enligt tekniksamordnaren var efter att alla bygghandlingar 

levererats. Det tolkas som att det var samgranskningsmöten kontinuerligt under 

hela produktframtagningsstadiet. Medverkande var, enligt generalkonsulten, minst 

en representant från varje disciplin i projekteringen samt modellsamordnaren som 

höll i mötena. Tekniksamordnaren var också närvarande. Innan varje 

samgranskningsmöte genererade modellsamordnaren, enligt generalkonsulten, en 

samgranskningsmodell genom att importera alla discipliners informationsmodeller i 

Solibri. Samgranskningsmodellen användes av modellsamordnaren innan mötena 

för att göra visuella kollisionskontroller. Det tolkas som en analys av 

samgranskningsmodellen. Kollisionerna noterades i ett protokoll som alla fick 

tillgång till innan samgranskningsmötet. Det tolkas som att modellsamordnaren har 

kontrollerat integrering och kollisioner mellan informationsmodeller under 

projekteringen. På mötena visades samgranskningsmodellen på en skärm och 

protokollet gicks igenom. Enligt generalkonsulten uppdaterade alla projektörer sin 

informationsmodell efter samgranskningsmötet med de lösningar som beslutats. 

När det var dags att leverera nästa leverans till Pärmen, två veckor senare, var 

avvikelser åtgärdade. Så fortsatte arbetet i tvåveckors cykler genom projekteringen. 

Generalkonsultens beskrivning av arbetsgången stämmer överens med information 

i projektdokument. 

I projektet fanns det inte olika tidplaner för VDC och projektering och enligt 

projektledaren är det ingen skillnad på sådana tidplaner. Projekteringstidplanen 

reglerar VDC arbetet eftersom bland annat datum för leverans av 

informationsmodeller fanns med. Att det gjordes en projekteringstidplan för 

systemhandlingen och en för bygghandlingen tolkas som att tidplanen för VDC 

arbetet har uppdaterats under produktframtagningsstadiet. I de båda 

projekteringstidplanerna framgick det datum för samgranskningsmöten. Det var då 

kollisioner i samgranskningsmodellen gicks igenom. Eftersom det fanns bestämda 

mötesdatum i tidplanerna var det ingen som kontinuerligt bokade in möten under 

projekteringen. Däremot var det projekteringsledaren som, enligt projektledaren, 

framställt projekteringstidplanerna. Därför tolkas det som att byggherren har bokat 

in möten eftersom projekteringsledaren var anlitad av byggherren.  

Då både projekteringsledaren och tekniksamordnaren var aktiva i projekteringen 

är det rimligt att dra slutsatsen att de har haft uppsikt över arbetet. Det innebär att 

representanter för byggherren har haft uppsikt över arbetet eftersom 

projekteringsledaren och tekniksamordnaren var anlitade av byggherren. 

Projekteringsledaren gjorde, som tidigare nämnts, projekteringstidplanen där 

samordningsmöten var inbokade. När tekniksamordnaren beskrev sin roll i 

projektet var en arbetsuppgift att fatta samordningsbeslut om olika discipliner hade 

svårt att hitta en gemensam lösning. Enligt generalkonsulten fattades beslut under 

möten om resultatet av systemvalsutredningar samt om ändringar av krav. 

Entreprenadingenjören för kalkyl bekräftade att representanter för byggherren 

hade uppsikt över arbetet genom att säga att projekteringsledaren höll ihop 

konsultgruppen och såg till att Akademiska Hus krav uppfylldes. Dessutom var 

projektledaren från Akademiska Hus med på möten och följde upp deras önskemål. 
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Projektledaren nämnde vid intervjun att det var upp till varje projektör att 

löpande göra kvalitetssäkringar av sina informationsmodeller och kontrollera att 

alla krav var uppfyllda. Det bekräftades av tekniksamordnaren. På dagen för 

leverans ägnade arkitekten förmiddagen åt egenkontroll genom att gå igenom 

informationsmodellen och rensa filen från skräp som inte skulle vara med i 

leveransen. När arbetet med bygghandlingar pågick skrev arkitekten även ut listor 

som visade väggar och andra objekts littera. Sedan kontrollerades listan mot manual 

för informationshantering och på så vis säkerställdes att objekt var korrekt 

littererade. I Solibri kontrollerade arkitekten så att det inte fanns några objekt som 

låg dubbelt samt att objekt tillhörde rätt våning. Därefter delades 

informationsmodellen.  

Eftersom dagen för leverans inträffade varannan vecka under både system- och 

bygghandlingsskedet är det klarlagt att arkitekten gjorde egenkontroller under hela 

produktbestämningsstadiet. Tekniksamordnaren beskrev att kraven i dRofus 

kontrollerades så att de var uppfyllda. Kontrollerna gjordes med egenkontroll två 

gånger i projektet, någon gång ihop med systemhandlingsleveransen och sedan en 

gång till längre fram i projektet. Det innebär att alla projektörer gjort 

egenkontroller, däremot gjordes de senare i projektet än vad figur 7.2 visar. 

Entreprenadingenjören för kalkyl bekräftade att projektörer gjorde egenkontroller 

under projekteringen genom att säga att kontroll av dimensioner inte gjordes på 

samgranskningsmöten utan att projektörerna gjorde det själva vid andra tillfällen. 

Vid mötena fokuserades det istället på att hitta felaktigheter, kollisioner och 

kontrollera så att allt fick plats.  

I dokumenten står det att inför varje leverans ska informationsmodeller bara 

innehålla de objekt som projektören själv ansvarade för. Troligtvis har alla 

projektörer genomfört den här rensningen innan varje leverans, annars borde det 

framkommit vid intervjuer att samgranskningsmodellen varit väldigt rörig. 

Författaren har fått intrycket av att det gått bra att lägga ihop olika discipliners 

informationsmodeller till en samgranskningsmodell. Det tyder på att alla discipliner 

rensat sina modeller innan leverans. Arkitekten bekräftade också att de gjorde så 

innan varje leverans genom hela projekteringen. Arkitekten berättade också att de 

hade sin informationsmodell kopplad till dRofus och på det sättet kontrollerades om 

utrymmeskrav var uppfyllt. Det här tolkas som att projekteringsresultat löpande 

jämfördes mot utrymmesprogrammet.  

Projektledaren berättade att visualiseringar av slutresultatets utsida 

uppdaterades, när det skett förändringar, några gånger under projekteringen. Dessa 

visualiseringar gjordes av arkitekten genom rendering av informationsmodeller. De 

användes bland annat till hemsida och informationsblad. Arkitekten beskrev att 

visualiseringar av slutresultatets utsida bland annat uppdaterades då fasadens 

utsida ändrades under projekteringen. Det gjordes också en fysisk utskrift i 3D av 

byggnaden. En annan typ av visualisering är tekniska illustrationer. 

Informationsmodeller kan fungera som kommunikationsverktyg mellan olika 

discipliner genom att alla discipliner använder varandras informationsmodeller för 

att skaffa sig en helhetsuppfattning om projektet och dess framfart. Genom att 

studera det som projekterats i tre dimensioner skapades den helhetsuppfattningen. 

Tekniksamordnaren beskrev att den här möjligheten fanns för projektörerna 

eftersom varje disciplin levererade nya informationsmodeller varannan vecka. 



61 

 

Projektörer har utnyttjat möjligheten genom att använda arkitektens 

informationsmodell som underlag, vilket beskrivits tidigare. Tekniksamordnaren 

beskrev också att en projektor användes på samgranskningsmöten för att visa 

samgranskningsmodellen och för att titta på bilderna med avvikelser. När de 

undrade hur något såg ut tog de ibland en promenad genom huset i 

samgranskningsmodellen. På mindre möten användes mest ritningar. Även om 

informationsmodellerna bara använts av ett begränsat antal personer, enligt 

tekniksamordnaren, leder resonemanget ovan till tolkningen att 

informationsmodeller har använts för tekniska illustrationer som är en typ av 

visualisering. Det gör att övriga projektörers rutor med visualiseringar är gröna i 

figur 7.2 och 7.3. Projektörer kunde också enligt arkitekten använda sina egna 

informationsmodeller i olika systemvalsutredningar för att titta på byggnaden från 

olika vinklar.  

Projektledaren berättade att det inte har gjorts simuleringar med 

informationsmodeller. Däremot görs tolkningen att det har gjorts analyser på olika 

valmöjligheter i projekteringen. Det gjordes livcykelanalyser för materialval och 

systemvalsutredningar enligt projektledaren. Arkitektens exempel på 

systemvalsutredningar är en utredning om fördelar och nackdelar med 

prefabricerade badrum samt en angående fasadens solavskärmning. 

Kollisionskontroller anses också vara en analys av det som projekterades. 

Tekniksamordnaren berättade att energiberäkningar gjordes för både 

systemhandlingsarbetet och för bygghandlingsarbetet. Det tolkas som att det först 

gjordes preliminära analyser av energianvändningen och därefter slutgiltiga. 

Energiberäkning är ingenting som är specifikt för VDC-arbete, utan det måste göras i 

alla byggprojekt. Tillvägagångssättet är det som skiljer energiberäkning i 

traditionella projekt från de i projekt där det arbetas med VDC. Det finns möjlighet 

att utnyttja information i form av bland annat ytor och volymer från 

informationsmodeller, om sådana modellerats. I det studerade projektet har, enligt 

tekniksamordnaren, arkitektens informationsmodell används på det viset vid 

energiberäkningar.  

Rutorna i figur 7.2 och 7.3 för analys och simulering i produktbestämningsstadiet 

är delvis uppfyllda eftersom informationsmodeller har varit till hjälp vid analys av 

framtida energianvändning. Dessutom har det gjorts systemvalsutredningar, 

kollisionskontroller och livscykelanalyser. Trots det är rutorna för analys och 

simulering i figur 7.2 och 7.3  markerade röda för att betona att simuleringar inte 

har används i någon större omfattning i produktframtagningsstadiet, precis som 

projektledaren uttryckt. Simuleringar kan göras för till exempel ljus och buller. Värt 

att notera är däremot att entreprenadingenjören för inköp berättade att 

stomleverantören fick tillgång till samgranskningsmodellen. Den använde de för att 

göra lastanalyser i sina programvaror. Samgranskningsmodellen skickades också 

med vid beställning av glaspartier tillsammans med traditionella bygghandlingar. 

Det har dock inte funnits tid, inom ramen för det här examensarbetet, att gå så djupt 

och undersöka hur leverantörer har tagit tillvara på samgranskningsmodellens 

möjligheter.   

I manualen och dess bilagor finns information om strukturering och lagring av 

informationsmodeller. Där framgår att de ska delas i IFC-format samt vilken 

information som ska vara kopplad till 3D-objekt i informationsmodellerna. I 



62 

 

samgranskningsmodellen, med formatet smc, syns information om namn och typ för 

olika 3D-objekt. I manualen beskrivs också att informationen ska läggas in i 

informationsmodeller för att möjliggöra modellbaserad kalkyl med Tocoman iLink. 

Vid intervjun med entreprenadingenjören för kalkyl framkom att Tocoman iLink 

inte använts i projektet eftersom det i tidigare projekt upplevts komplicerat och inte 

så bra. Därför har inte informationsmodeller synkroniserats med kalkylprogram i 

projektet.   

Entreprenadingenjören för kalkyl och installationssamordnaren beskriver att 

informationsmodeller användes för mängdavtagning. De tog själva fram egna listor 

på mängder ur samgranskningsmodellen och sen knappades de mängderna in 

manuellt i kalkylprogrammet. Det fanns alltså ingen koppling mellan 

informationsmodeller och kalkylprogrammet vilket tolkas som att integrationen 

mellan datorverktyg upphörde vid tidpunkten för kalkylering. Trots det har 

informationsmodeller ändå underlättat mängdningen. Det hade kunnat finnas en 

koppling om Tocoman iLink använts. Efter entreprenadingenjörens beskrivning av 

programmet får författaren uppfattningen att Tocoman iLink är oanvändarvänligt. 

Entreprenadingenjören för kalkyl och installationssamordnaren beskrev också att 

all mängdning inte har gjorts med hjälp av informationsmodeller. Till exempel så 

mängdades sakvaror för hand från ritningar. Om det för vissa artiklar finns lättare 

sätt att utföra mängdning på är det rimligt att inte använda informationsmodeller 

för de artiklarna. Det hindrar ändå inte att, i den här analysen, påstå att 

informationsmodeller har används vid, och underlättat, mängdningen. Både 

projektledaren och entreprenadingenjören för kalkyl beskrev att både en 

representant från NCC och en, av Akademiska Hus inhyrd, beräkningskonsult gjorde 

kostnadsberäkningar på systemhandlingen. Huruvida beräkningskonsulterna som 

Akademiska Hus anlitade använde sig av informationsmodeller för mängdavtagning 

är oklart. Eftersom beräkningskonsulterna fick tillgång till allt material inklusive 

informationsmodeller enligt projektledaren, är det troligt att även 

beräkningskonsulten på något vis utnyttjat informationsmodeller för 

mängdavtagning.  

Enligt entreprenadingenjören för kalkyl gjordes inga löpande uppdateringar av 

kalkylerna. När bygghandlingarna blev klara, efter halva byggtiden, gjordes däremot 

en produktionskalkyl baserad på bygghandlingarna. Eftersom det gjorts två kalkyler 

på systemhandlingen, vid olika tidpunkter, och en på bygghandlingen görs 

tolkningen att kalkyler har utvecklats i takt med informationsmodeller. 

Entreprenadingenjören berättade också att projekteringen pågick samtidigt som 

produktionen. Det gjorde att produktionens aktiviteter i figur 7.3 påbörjades 

samtidigt som kostnadsberäkningar på systemhandlingen gjordes. Själva 

produktionen påbörjades i samband med att modellering av bygghandlingar 

påbörjades, det vill säga då systemhandlingen var klar. Då skrevs också 

entreprenadavtalet mellan NCC och Akademiska Hus, enligt projektledaren. Det 

innebär att rutan upphandling och avtalsskrivning genomfördes tidigare än vad 

figur 7.3 visar. Enligt entreprenadingenjören för kalkyl var upphandlingskriterierna 

bland annat organisation och arbetssätt. Det innebar att NCC aldrig lämnade något 

pris vid upphandlingen. Installationsprojektörena hade ritat mycket klart innan 

installationerna började byggas berättade installationssamordnaren. Det innebar att 
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det var till största del arkitekt- och konstruktionsritningar som projekterades under 

produktionen.  

Eftersom det studerade projektet är ett samverkansprojekt har det inte tagits 

fram ett traditionellt förfrågningsunderlag för upphandlingen av byggentreprenör, 

enligt projektledaren. Däremot berättade tekniksamordnaren att det gjordes ett 

förfrågningsunderlag för upphandling av underentreprenörer, samt att alla 

installationsentreprenörer har fått tillgång till informationsmodeller från 

installationsprojektörer. Även installationssamordnaren uttryckte att det 

framställdes ett förfrågningsunderlag men att inga informationsmodeller skickades 

med vid upphandling av underentreprenörer. Entreprenadingenjören för kalkyl sa 

att informationsmodeller inte använts som ett förfrågningsunderlag utan att det var 

bygghandlingar som använts vid upphandling av underentreprenörer. 

Entreprenadingenjören för inköp sa också att det inte genererades något 

förfrågningsunderlag för upphandling av underentreprenörer, utan de använde 

bygghandlingar som de fått levererade i PDF-format. Detta tyder på att 

informationsmodeller inte varit en del av något förfrågningsunderlag. Det står i 

dokument att informationsmodeller innehöll färdiga listor med ingående material. 

Av det som installationssamordnaren och entreprenadingenjören för kalkyl 

berättade gick det inte att tolka som att listor med ingående material fanns. Däremot 

var samgranskningsmodellen förberedd med vissa filter och det gick att släcka ner 

objekt för att lättare mängda andra objekt. Beskrivningarna från de olika 

respondenterna skiljer sig lite åt men det tolkas ändå som att någon typ av handling 

fastställdes för upphandlingar av underentreprenörer. Däremot var inte 

informationsmodeller en del av den handlingen. Det gör att rutan, för handlingar 

fastställs och bildar förfrågningsunderlag med informationsmodeller och 

mängdförteckningar, är röd i figur 7.3.  

Entreprenadingenjören för kalkyl berättade att bygghandlingar genererades ur 

informationsmodeller till viss del. Generalkonsulten och tekniksamordnaren 

beskrev också att ritningar för bygghandlingar och systemhandlingar genererades 

ur disciplinspecifika informationsmodeller. Trots det är rutan, för 

informationsmodeller och handlingar genererade därifrån används vid upphandling 

av underentreprenörer, röd i figur 7.4. Det beror på att resonemanget i förra stycket 

visar att informationsmodeller troligtvis inte användes vid upphandling. Däremot 

verkar det som att underentreprenörer enligt tekniksamordnaren fått tillgång till 

informationsmodeller efter upphandling. Även entreprenadingenjören för inköp 

bekräftade att de delade ut samgranskningsmodellen om någon efterfrågade den i 

projektet. 

Inför avtalsskrivningen har både projektledare och entreprenadingenjören för 

kalkyl beskrivit att de gjort var sin kalkyl på systemhandlingen för att komma 

överens om bland annat budget och riktkostnader. Enligt platschefen låg 

systemhandlingskalkylen till grund för affären med Akademiska Hus. Det innebär att 

även om det enligt entreprenadingenjören inte har gjorts någon anbudskalkyl är 

rutan i figur 7.3, för anbudskalkylering och preliminär produktionsplanering, grön. 

Platschefen planerade produktionen samtidigt som entreprenadingenjören gjorde 

en kalkyl på systemhandlingen. Avtalsskrivningen skedde enligt projektledaren i 

samband med produktionsstart då systemhandlingen var färdig.  
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Figur 7.2. Analys av produktbestämningsstadiet del 1. 
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Figur 7.3. Analys av produktbestämningsstadiet del 2. 
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7.3 Produktframtagningsstadiet 

Arkitekten beskrev att deras disciplinspecifika informationsmodell samt 

samgranskningsmodellen i Solibri har uppdaterats kontinuerligt vid platsbesked 

under produktionen. Efter varje uppdatering lades den aktuella 

samgranskningsmodellen upp på Pärmen enligt arkitekten. Tekniksamordnaren sa 

att övriga projektörer har haft samma möjlighet som arkitekten att uppdatera sina 

informationsmodeller eftersom de löpande haft tillgång till alla platsbesked. 

Installationssamordnaren berättade att det kunde dröja innan 

samgranskningsmodellen uppdaterades efter att det skickats ut nya ritningar. 

Förutom vid de tillfällena upplevdes samgranskningsmodellen sällan som felaktig. 

Platschefen och entreprenadingenjören för inköp har vid intervjuer beskrivit 

uppdateringarna på liknande sätt. Entreprenadingenjören berättade att upplevelsen 

var att samgranskningsmodellen överlag varit uppdaterad, med undantag för att 

uppdateringen inte skedde samma dag som det kom nya ritningar. Det tyder på att 

övriga projektörer har jobbat på samma vis som arkitekten.  

Det skulle inte gå att generera en uppdaterad samgranskningsmodell om inte alla 

projektörer uppdaterade sina disciplinspecifika informationsmodeller vid 

förändringar. Projektledare sa att det genom hela projektet funnits en vision om att 

alltid ha en uppdaterad samgranskningsmodell men att uppdateringarna ibland har 

släpat på grund av tid. Allt detta tolkas som att projektörers informationsmodeller 

samt samgranskningsmodellen har uppdaterats vid förändringar under 

produktionen. Därför är rutan, vid förändring av utformning uppdateras byggnads- 

och installationsmodeller som använts i produktionen, grön i figur 7.4. Däremot har 

inte informationsmodeller uppdaterats i samma utsträckning som ritningar. I 

dokument står det att tidsintervall mellan uppdateringar i modell fastslås av 

byggledare i samråd med projektörer. Det kan vara en anledning till att 

samgranskningsmodellen inte alltid uppdaterades i samband med att ritningarna 

uppdaterades.  

Entreprenadingenjören för kalkyl berättade att det fanns en tanke att simulera 

produktionsplaneringen i en 4D-modell men att det inte gjordes. Så i den här 

analysen dras därför slutsatsen att informationsmodeller inte synkroniserades med 

tidplaneringsprogram. Entreprenadingenjören uttryckte att det fanns sådana 

ambitioner i början av projektet. Det som hindrade framställningen av en 4D-modell 

var, enligt entreprenadingenjören, att informationsmodellerna inte blev uppdelade 

som produktionen sedan utfördes. I manual för informationshantering stod det att 

uppdelning av informationsmodeller skulle ske i samråd med platschef alternativt 

projekteringsledare, eftersom uppdelningen av informationsmodeller till stor del 

var beroende av hur produktionen skulle bedrivas. För att göra 4D-simulering 

möjlig måste antingen produktionsmetoder planeras tidigare i projektet, eller att 

projektörernas arbetssätt möjliggör senare besked. Under intervjuerna framkom att 

båda alternativen är svåra att tillämpa. Entreprenadingenjören för kalkyl berättade 

att produktionen inte kunde låsa fast produktionsmetod i den detaljnivå som 

krävdes när projektörerna hade behov av den informationen för uppdelning av 

informationsmodeller. Arkitekten berättade att sena besked om produktionsmetod 

är svårt att hantera i projekteringen eftersom mycket av arbetet i projekteringen går 

ut på att se slutmålet, och alla lösningar baseras på aktuella beslut i den situationen. 
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Kommer det sena besked kan det lätt påverka mycket annat. Eftersom det inte 

gjordes någon 4D-modell jämfördes inte olika produktionsplaneringar med 4D-

modeller. Det gjordes heller ingen uppföljning av produktionsstatus med en 4D-

modell.  

Flera respondenter och manual för informationshantering beskriver att NCC var 

involverad i projekteringen. Anledningen var att säkerställa att deras krav på 

projekteringen uppfylldes och för att bidra med kloka idéer och insikter. Trots NCCs 

tidiga involvering i projekteringen var det svårt att tidigt fatta beslut om allt som 

projektörer behövde beslut om. Även om en del beslut om produktionen varit svåra 

att fatta så tidigt tolkas NCCs tidiga involvering i projektet som att de haft möjlighet 

att förmedla sina erfarenheter och tankar så tidigt som möjligt till projektörer. Att 

NCC var involverade i projektet flera år före produktionen startade bekräftades av 

platschefen.  

Enligt entreprenadingenjören för kalkyl har en informationsmodell använts vid 

generering av en arbetsplatsdispositionsplan (APD) i 3D. Den togs fram av en VDC-

specialist samt av en representant från produktionen i Google Sketchup. Platschefen 

berättade att det i projektet finns både en APD-plan i 2D och en i 3D. Själva 

planeringen gjordes i 2D, och sedan har uppgifterna lagts in i 3D. 

Entreprenadingenjören för inköp beskrev att APD-planen förändrades i princip 

dagligen. Eftersom den var i 3D var det möjligt att ha olika flikar för APD-planer i 

olika skeden. Då kunde objekt tändas och släckas beroende på om de användes i de 

olika skedena. Ingen respondent nämnde att APD-planen utnyttjades för 

tredimensionell säkerhetsplanering. Utifrån beskrivningarna tolkas det som att 

APD-planen i 3D inte användes för säkerhetsplanering. 

Budgetavstämningar har enligt platschefen gått till så att nya värden 

kontinuerligt har lagts in. Det gjordes genom att efter varje inköp lade de in inköpets 

kända kostnad. Det senast kända värdet jämfördes alltså mot den senast gjorda 

kalkylen. Då fick de veta om inköpet var bra. Det framkommer inte att 

informationsmodeller skulle ha använts för att få mer precisa budgetavstämningar. 

Det är rimligt eftersom entreprenadingenjören för kalkyl beskrivit att 

informationsmodeller inte har synkroniserats med kalkylprogramet. 

Entreprenadingenjören för kalkyl betonade att informationsmodeller till största 

del användes av installationssidan, som bland annat utnyttjade 

samgranskningsmodellen vid samordningsmöten, för att se i vilken ordning saker 

skulle göras. Enligt entreprenadingenjören användes samgranskningsmodellen som 

ett komplement till ritningar för att förstå hur installationsdragningar skulle göras i 

betongväggar. Det gick inte att utläsa på ritningar. Installationssamordnaren 

bekräftade att installationssidan troligtvis har använt informationsmodeller mer. 

Installationssamordnaren berättade att informationsmodeller under produktionen 

var ett stöd i planerandet och utförandet. Även platschefen beskrev att 

samgranskningsmodellen användes vid installationssamordningen eftersom den gav 

en bra bild över olika höjder, och de enkelt såg vad som var närmast bjälklaget. Med 

hjälp av den kunde de planera monteringsordning. Det tolkas som att visualiseringar 

i form av tekniska illustrationer i samgranskningsmodellen har underlättat 

samordning och planering av bland annat monteringsordning. Båda 

entreprenadingenjörerna berättade också att installatörer sökte upp personer med 

tillgång till samgranskningsmodellen för att få titta i den.  Om de sedan ville ha med 
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sig något ut till själva arbetsplatsen skrevs bilder från samgranskningsmodellen ut. 

Det bekräftades av installationssamordnaren.  Respondenternas beskrivningar av 

hur samgranskningsmodellen har används tolkas som att den har använts för 

visualiseringar i form av tekniska illustrationer för att kommunicera 

utformningslösningar. Det har även varit många studiebesök på byggarbetsplatsen 

och då har samgranskningsmodellen visats för besökare.  

Platschef och båda entreprenadingenjörerna beskrev att informationsmodeller 

användes väldigt begränsat i produktionen. Platschefen sa att 

samgranskningsmodellen användes för att få information mer än att den har 

utnyttjats vid produktion. Ett exempel som nämndes var att 

samgranskningsmodellen användes under samordningsmöten när strukturplanen 

togs fram, men att den inte användes senare i projektet under samordningsmöten. 

Platschefen uppskattade också att den har använts på fem procent eller färre av alla 

samordningsmöten och att det var tre av ungefär tjugo NCC-medarbetare som 

arbetat i informationsmodeller på något vis. Entreprenadingenjören för inköp gav 

samman bild genom att säga att samgranskningsmodellen överlag inte användes på 

samordningsmöten. Den bilden delades inte riktigt av installationssamordnaren 

som sa att installationssidan har haft många installationsmöten där de tittade i 

samgranskningsmodellen. De här mötena hölls ibland spontant, under två minuter, 

och ibland var det planerade arbetsberedningar. Det kunde vara möten allt ifrån en 

gång i veckan till tre gånger om dagen. Resonemanget ovan leder till att 

respondenternas beskrivningar, om att installationssidan använt 

informationsmodeller i större utsträckning än bygg, troligtvis stämmer.  

Entreprenadingenjören för kalkyl beskrev att de nästan inte använt 

informationsmodeller i produktionen. Anledningen var att de har en lite för grov 

detaljnivå för att göra stor nytta i produktionen.  Enligt entreprenadingenjören har 

samgranskningsmodellen varit bra för kalkylering och installationssamordning. 

Tekniksamordnaren sa att informationsmodellerna innehåller för lite information 

för att det ska gå att bygga efter dem. Tekniksamordnaren nämnde också att den 

som bygger efter informationsmodeller har ansvaret för att det som byggs blir rätt. 

Platschefen beskrev också det problemet. I det här projektet gick det inte att bygga 

efter informationsmodeller. Det berodde på att om något blev fel fick 

byggentreprenören ta ansvaret och stå för eventuella kostnader, enligt platschefen. 

Arkitekten bekräftade det här genom att beskriva att den juridiska handlingen som 

konsulterna är bundna vid är bygghandlingarna. Andra filer som till exempel DWG-

filer kan skickas med om någon i projektet efterfrågar det.  

Däremot sa platschefen att de har haft stor glädje av samgranskningsmodellen. 

Bland annat för att studera byggnaden. Där är samgranskningsmodellen bra för den 

ger en bra och enkel bild på hur det kommer se ut. Även entreprenadingenjören för 

inköp beskrev att samgranskningsmodellen gett en grundläggande insikt i hur det 

ska se ut och en förståelse för byggnaden. Det tolkas som att 

samgranskningsmodellen används för att studera byggnaden. Även 

installationssamordnaren bekräftade att samgranskningsmodellen gjort det enklare 

att sätta sig in i projektet. 

Generalkonsulten och entreprenadingenjören för inköp berättade att 

modellsamordnaren hade träffar med produktionen för att ge en introduktion i hur 

de kunde använda samgranskningsmodellen i Solibri. Entreprenadingenjören 



69 

 

beskrev också att mängdning till materialbeställningar under produktionen gjordes 

genom att använda ritningar, skalstock, block och penna. Det bekräftas av 

platschefen att mängdning för materialinköp i produktionen gjordes utifrån 

ritningar. Installationssamordnaren sa att installationssidan inte använde 

informationsmodeller för inköp under produktionen. Däremot nämnde 

entreprenadingenjören för inköp att de haft en ambition att vid beställning av 

dörrar göra mängdningen från samgranskningsmodellen. Modellsamordnaren hade 

visat hur de med samgranskningsmodellen, i Solibri, kunde få ett Excel ark med 

samtliga dörrar på ett våningsplan. Om de hade använt sig av detta hade NCC varit 

ansvariga för att samgranskningsmodellen innehöll korrekta dörrar. Därför 

användes den inte för mängdning vid inköp. Däremot har informationsmodeller 

använts för mängdning till kalkyler.   

Under intervjuerna har det framkommit att juridiken försvårar användningen av 

informationsmodeller. Vid något enstaka inköp skickades en informationsmodell till 

leverantören. De leverantörerna som fick tillgång till en informationsmodell var 

stomleverantören och leverantör av glaspartier, enligt entreprenadingenjören för 

inköp. Detta skulle gå att tolka som att inköp har gjorts med hjälp av 

informationsmodeller. Eftersom entreprenadingenjören endast nämnde två 

leverantörer tolkas det inte som att inköp har gjorts med hjälp av 

informationsmodeller. Författaren upplevde en viss frustration från produktionen 

på grund av att informationsmodeller har en annan juridisk status än ritningar. Det 

gör det riskfullt att använda informationsmodeller och det var en av anledningarna 

till att traditionella bygghandlingar användes för inköp, enligt 

entreprenadingenjören för inköp.  

Bilden som ges av respondenterna är att informationsmodeller användes väldigt 

begränsat i produktionen. Utifrån det som platschefen sa framkom det att 

informationsmodeller inte är ett verktyg i produktionen idag utan att det främst ger 

information. Det tyder på att informationsmodeller inte har använts för 

maskinstyrning eller för att få information till utsättning och inmätning av 

byggnader. Entreprenadingenjören för inköp bekräftade att informationsmodeller 

inte användes för maskinstyrning i produktionen.  

Tidigt i projektet sa Akademiska Hus, enligt entreprenadingenjören för kalkyl, att 

det inte skulle användas några ritningar i projektet utan läsplattor. Även platschefen 

sa att det i början av projektet pratades om att det skulle vara papperslöst. Istället 

skulle läsplattor användas. Entreprenadingenjören för kalkyl sa att en anledning till 

att det inte blev så var att det inte alltid var praktiskt. Entreprenadingenjören för 

inköp beskrev att samtalen i början om ett papperslöst projekt nämndes mer som en 

intention och en målbild. Längre fram i projektet insåg de inblandade vilka 

begränsningar som fanns juridiskt. Enligt entreprenadingenjören för inköp delades 

det ut läsplattor i projektet. De användes för att läsa ritningar och mötesprotokoll. 

Entreprenadingenjören sa också att det inte gick att öppna och titta i 

informationsmodeller på läsplattorna. Om det hade funnits en applikation, som var 

en modellviewer, hade den gett möjlighet att använda samgranskningsmodellen för 

att förmedla utformningslösningar i ännu större utsträckning. Då hade 

samgranskningsmodellen kunnat finnas tillgänglig på en läsplatta ute i 

produktionen. Installationssamordnaren beskrev detta som något som kan öka 

användingen av informationsmodeller eftersom den då blir mer lätthanterlig och 
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tillgänglig. Utifrån entreprenadingenjören för inköps beskrivning får författaren 

intrycket av att användningen av läsplattorna avtog under produktionens senare 

del. Entreprenadingenjören berättade också att omfattningen av läsplattornas 

användning skiljde mellan personer.  

  

Figur 7.4. Analys av produktframtagningsstadiet. 
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7.4 Förvaltning- och användningsstadiet 

I slutet av projektet pågår framställning av relationshandlingar, enligt 

projektledaren. Arkitekten beskrev att disciplinspecifika informationsmodeller och 

samgranskningsmodellen i Solibri uppdaterades kontinuerligt vid platsbesked 

under produktionen. I slutet av projektet behöver därför inte arkitektens 

informationsmodell relationsuppdateras särskilt mycket utan det som återstår är att 

ur informationsmodellen generera uppdaterade relationsritningar. Det kommer att 

göras när produktionen är klar. Undantaget är de ritningar som redan har 

uppdaterats vid större justeringar. Då krävdes det, enligt arkitekten, att nya 

ritningar skickades till bygget. Därför är de ritningarna redan uppdaterade.  

Figur 7.4 och 7.5 stämmer inte riktigt med arkitektens beskrivningar. Det beror 

på att de visar att informationsmodeller uppdaterats under produktionen för att 

sedan relationsuppdateras när produktionen är avslutad. Istället borde 

uppdateringen och relationsmodelleringen för arkitekten vara en och samma ruta. 

Det som uträttas efter produktionen, enligt arkitektens beskrivning, är att generera 

uppdaterade relationsritningar ur informationsmodellen med korrekta mått och 

annan text. Eftersom arkitektens informationsmodell har uppdaterats för att sedan 

generera relationsritningar ur, tolkas det som att modellering av relationsmodeller 

har gjorts. Däremot gjordes det tidigare än vad figur 7.5 visar. Tekniksamordnaren 

beskriver att övriga projektörer har haft samma möjlighet som arkitekten att 

uppdatera sina informationsmodeller eftersom de löpande haft tillgång till alla 

platsbesked. Eftersom entreprenadingenjören för inköp berättade att upplevelsen 

var att samgranskningsmodellen varit uppdaterad tyder det på att även övriga 

projektörer har arbetat på samma vis som arkitekten. Det innebär att även de 

uppdaterat sina disciplinspecifika informationsmodeller vid förändringar under 

produktionen. Om så inte hade varit fallet skulle det inte varit möjligt att generera 

en uppdaterad samgranskningsmodell. Installationssamordnaren beskriver att 

entreprenörer nu i slutet av projektet lämnar över ett relationsunderlag till 

projektörerna inför arbetet med relationshandlingar. Relationsunderlaget är 

ritningar som entreprenörer har antecknat förändringar på. De förändringarna som 

framgår av relationsunderlaget, och som inte uppdaterats under produktionen, 

kommer uppdateras av övriga projektörer efter projektet enligt tekniksamordnaren. 

Eftersom tekniksamordnaren också har sagt att installationsprojektörerna 

genererade alla ritningar ur informationsmodeller, tyder det på att 

informationsmodeller kommer uppdateras med informationen i 

relationsunderlaget. Därför är rutan med modellering av relationsmodeller för 

övriga projektörer grön i figur 7.5. 

Då informationsmodeller i IFC-format ska överlämnas till förvaltningen enligt 

projektledaren och studerade dokument är informationsmodeller en del av 

relationshandlingarna. Eftersom IFC är ett neutralt filformat har projektet följt 

nationella riktlinjer som säger att val av leveranssätt, för lagring av 

informationsmodeller i förvaltningen, bör ske med neutrala filformat. Det innebär 

att på kort och medellång sikt minimeras behov av versionsuppgraderingar 

och/eller konverteringar på grund av begränsningar i programvaror.  

Entreprenadingenjören för inköp berättade att drift- och underhållshandlingar 

har samlats in, och sedan lagts upp på Pärmen, i projektet. Det överensstämmer med 
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hur projektledaren och installationssamordnaren beskrivit att leverans av 

förvaltningsinstruktioner i form av drift- och underhållshandlingar gått till. De sa att 

förvaltningsinstruktioner byggs upp i projektplatsen Pärmen. På så vis lämnas de 

över digitalt. Entreprenadingenjören berättade också att alla handlingar i projektet 

levererades till Pärmen. Relationshandlingar genereras enligt generalkonsulten via 

informationsmodeller. Enligt projektledaren och studerade dokument tar 

förvaltningen, förutom traditionella relationshandlingar, emot 

informationsmodeller. Även om relationshandlingar inte passerar 

huvudentreprenören innan de levereras till förvaltningen anses rutan för generering 

av relationshandlingar samt drift- och underhållshandlingar vara uppfylld i figur 7.5. 

Den tolkningen görs eftersom NCC, enligt installationssamordnaren, samordnade 

möten där relationsunderlag överlämnades till projektörer.  

Enligt projektledaren var också huvudentreprenören, rent formellt, ansvarig för 

att ta fram och leverera relationshandlingarna. Därför anses också sammanställning 

av dokument till förvaltningshandlingar vara uppfyllt, även om det inte framkom vid 

någon intervju att det skulle tas fram speciella förvaltningshandlingar. Däremot står 

det i manual för informationshantering att förvaltningshandlingarna är detsamma 

som efterfrågade relationshandlingar i projektet. Eftersom de utgörs av samma 

dokument och filer i det här projektet, får rutorna för sammanställning av dokument 

till förvaltningshandlingar och generering av relationshandlingar samt drift- och 

underhållshandlingar i analysmodellen ungefär samma innebörd.  

Enligt projektledaren hade förvaltningen inga krav på innehållet i 

informationsmodellerna. Det innebär att informationsmodeller inte kommer 

kompletteras för att möjliggöra tänkta användningsområden i förvaltningen. Det 

gjordes ett försök att sätta ihop en kravställning för att möjliggöra användning av 

informationsmodeller i förvaltningen. Det tyder på att det finns en vilja för 

utveckling och att förvaltaren tror att informationsmodeller kan göra nytta i 

förvaltningen. Eftersom Akademiska Hus idag arbetar med att ta fram 

kravställningar, för att göra informationsmodeller användbara i förvaltningen, är det 

troligt att användningen av informationsmodeller i förvaltningen kommer öka inom 

en snar framtid. De informationsmodeller som genererats i projektet kommer enligt 

projektledaren inte användas särskilt mycket i förvaltningen, eftersom de inte vet 

vad de ska ställa för krav och vilken information de vill få ur informationsmodeller. 

Då det inte ställts särskilda krav från förvaltningen, i det här projektet, dras 

slutsatsen att det inte kommer att genereras några förvaltningsmodeller som endast 

innehåller anpassad information för förvaltningen. Om företaget fastställer önskade 

användningsområden, och vilka krav det ställer på informationsmodellerna för att 

fungera ihop med förvaltningssystem, borde det möjliggöra att användbara 

förvaltningsmodeller kan genereras i framtida projekt.  

Eftersom byggnaden inte ska säljas vidare har det inte varit aktuellt i projektet 

att använda visualiseringar vid en försäljning. Förutom att det inte står något om 

originalformat i de dokument som studerats gav projektledaren och studerade 

dokument samma bild av vad som ska levereras till förvaltningen i form av 

relationshandlingar. Däremot framgår det i studerade dokument att 

informationsmodeller i originalformat ska levereras för att underlätta kalkylering. 

Det gör att förvaltningen har tillgång till någon version av det formatet. 

Projektledaren beskrev att informationsmodeller i originalformat i framtiden kan 
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utgöra underlag vid förändring av byggnaden. Arkitekten bekräftar att en del 

leveranser har varit informationsmodeller i originalformat. Informationsmodeller i 

förvaltningen ger även möjlighet att använda en modellviewer för att exempelvis 

titta på installationslösningar vid eventuella felanmälningar. Även om detta är 

möjligt bör det betonas att det inte framkommit vid intervjuer i studien att det 

kommer arbetas på detta sättet, men möjligheten finns.  

För det studerade projektet görs tolkningen att informationsmodeller är en 

informationskälla i förvaltningen även om de kommer att användas i väldigt 

begränsad omfattning. Det motiveras med att informationsmodeller finns 

tillgängliga i förvaltningen även om de inte är anpassade efter förvaltningen samt att 

informationsmodeller kan vara ett underlag vid framtida ombyggnationer. 

Generalkonsulten ger också bilden av att informationsmodellerna, som genererats i 

projektet, kommer finnas kvar i förvaltningen men de kommer troligtvis inte att 

användas förrän något ska byggas om. Idag används DWG-filer i förvaltningen för 

areamätning enligt projektledaren. Detta ses inte som en del av VDC-arbetet 

eftersom en DWG-fil i princip är död information och kan därför inte betraktas som 

en informationsmodell. Enligt analysmodellen är det, istället för DWG-filer, möjligt 

att använda informationsmodeller för energi och utrymmesredovisning i 

förvaltningen. Det kommer inte att göras i det studerade projektet eftersom 

projektledaren säger att de än så länge inte har någon användning av 

informationsmodellerna som levereras till förvaltningen. Det betyder också att 

informationsmodeller inte kommer att användas för att fastställa och lägga in 

förvaltningsinformation i förvaltningssystem. 

Projektledaren kommenterade under intervjun att det var fyra år sedan VDC-

arbetet påbörjades och att det på den tiden har hunnit hända mycket inom 

Akademiska Hus och i branschen. Hade projektet påbörjats idag hade VDC, enligt 

projektledaren, använts i större utsträckning.  
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  Figur 7.5. Analys av förvaltning- och användningsstadiet. 
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8 SLUTSATS 

8.1 Svar på forskningsfrågor 

8.1.1 Hur genomförs VDC-projekt? 

Studier av tidigare forskning resulterade i analysmodellen, se bilaga E samt kapitel 

5. Analysmodellen visar hur ett VDC-projekt ska genomföras i teorin. Fallstudien 

visar hur ett VDC-projekt har genomförts i ett specifikt fall. Där noterades några 

aktiviteter som inte finns med i analysmodellen. Bland annat var representanter 

från produktionen inblandade tidigt i projektet, och genom hela projekteringen, för 

att komma med kloka idéer och insikter. Det är en följd av att det studerade 

projektet är ett samverkansprojekt. Det innebär att byggentreprenören var 

upphandlad på ett sätt som möjliggjorde att de, i stadierna innan produktionen, 

kunde arbeta som konsult åt byggherren.  

Alla riktlinjer i studien nämner att det ska tas fram en anvisning för digitala 

leveranser. Den kallas i det studerade projektet för manual för 

informationshantering. Riktlinjer nämner ingenting om att den under projektet ska 

uppdateras eller att den ska vara ett levande dokument. I det studerade projektet 

har manual för informationshantering varit ett levande dokument. Förutom att 

modellsamordnaren reviderade manualen framställde den personen även protokoll 

med identifierade kollisioner efter de visuella kollisionskontrollerna.  

Författaren anser också att något som tillhör VDC-arbetet i det studerade 

projektet, men som inte är med i analysmodellen, är modellsamordnarens träff med 

produktionen. Den ökade produktionens insikter i hur samgranskningsmodellen i 

Solibri kunde underlätta arbetet. Företagsspecifika riktlinjer nämner att det bör 

hållas en genomgång och en introduktion av VDC med samtliga projektörer. Någon 

introduktion för produktionen nämns inte i de företagsspecifika riktlinjerna. 

Projektledaren har en vision om att informationsmodeller ska leva kvar i 

förvaltningen. I ett försök att komma dit hade representanter från förvaltningen 

möten för att försöka sammanställa vilka krav förvaltningen hade på 

informationsmodeller och vad de ville att de skulle gå att använda till. Att 

representanter från förvaltningen hade möten om kravställning under produktionen 

anses också tillhöra VDC-arbetet i det studerade projektet. 

8.1.2 När upphör utförandet av VDC-specifika aktiviteter i ett VDC-projekt? 

Utifrån analysen och figur 7.1-7.5 dras slutsatsen att VDC-specifika aktiviteter 

kopplade till utredningsstadiet utfördes till viss del. Aktiviteter kopplade till 

produktbestämningsstadiet utfördes i stor utsträckning. I 

produktframtagningsstadiet avtog utförandet av VDC-specifika aktiviteter något, för 

att sedan i princip helt upphöra i förvaltning- och användningsstadiet. Figur 8.1 

visar denna slutsats grafiskt. I figur 8.1 är inte förvaltning- och användningsstadiet 

med. Det beror på att en avgränsning i arbetet är att analysmodellens tyngdpunkt 

ligger på stadier innan förvaltning. På grund av det skulle en figur över antal utförda 

VDC-specifika aktiviteter i förvaltning- och användningsstadiet vara missvisande. 
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Figur 8.1. Antal utförda och inte utförda VDC-specifika aktiviteter i det studerade projektet. 

 
En slutsats som kan dras efter fallstudien är att alla aktiviteter i analysmodellen inte 

behövde uppfyllas i det studerade projektet för att utförandet av VDC-specifika 

aktiviteter skulle kunna fortsätta. Till att börja med visar fallstudien att 

utredningsstadiet kunde genomföras innan beslut om att arbeta med VDC fattades. I 

det studerade projektet fattades det beslutet i samband med att 

systemhandlingsarbetet skulle påbörjas. Samtidigt kopplades övriga projektörer in i 

projektet. Då påbörjades också modelleringen av informationsmodeller genom att i 

princip allt arbetet som gjorts fram till dess på papper, eller med andra 

gestaltningsverktyg, modellerades upp i en tidig informationsmodell. Det här 

tillvägagångssättet fick konsekvensen att information i informationsmodeller inte 

kunde användas för beslutsfattande och kostnadsberäkningar i utredningsstadiet. 

Det hade ju inte modellerats några informationsmodeller. Enligt Bygghandlingar 90 

del 8 kan tidiga informationsmodeller användas som ett skissverktyg men så har det 

inte arbetats i gestaltningsuppdraget, som tolkas som en del av utredningsstadiet, i 

det studerade projektet. En orsak kan vara att beslut om VDC fattades efter 

gestaltningsuppdraget. En annan orsak kan vara att det framkommit under 

fallstudien att det framförallt var en effektiv process för vårdflödet som var det 

viktiga i projektets tidiga arbete.  

På grund av att beslut om VDC fattades i samband med att programhandlingen 

färdigställdes, och systemhandlingsarbetet påbörjades, fick det till följd att 

återkommande aktiviteter påbörjades senare. Det berodde på att modellering av 

informationsmodeller inte påbörjats samt att övriga projektörer inte kopplades in 

förrän senare. Förutom det har tidpunkten, då beslutet om att arbeta med VDC 

fattades, inte påverkat VDC-arbetet i efterföljande stadier. De återkommande 

aktiviteterna som påbörjades senare var modellering av informationsmodeller, 

kontroll av integrering och kollisionskontroller, uppladdning av 

informationsmodeller till en projektserver, uppdatering av tidplan för VDC-arbetet, 

definiering av utrymmeskrav, visualisering, simulering och analyser.  

Det studerade projektet var ett nybyggnadsprojekt. Startmodeller med befintliga 

förutsättningar har större betydelse i ombyggnadsprojekt då projektörer har 

befintliga mått, konstruktioner och installationer att anpassa sig efter. Det gjorde att 

VDC-arbetet inte anses ha påverkats av att en startmodell med befintliga 
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förhållanden aldrig modellerades. Projektörer fick tillgång till en anvisning för 

digitala leveranser vilken var viktigt för det fortsatta arbetet. Däremot fanns det inte 

någon startmodell. Det innebar att det inte fanns information som behövde 

samordnas för VDC-arbetet innan information förmedlades till projektörer. Det gör 

att själva samordningen inte var nödvändig vilket gör att VDC-arbetet inte har 

påverkats av att samordning av tillgänglig information inte gjordes.  

Internationella och nationella riktlinjer rekommenderar ett funktionstest av 

överföringsteknik och kommunikation. Fallstudien har visat att det inte gjordes ett 

speciellt test för det. Däremot kontrollerades koordinater och integrering mellan 

filformat vid första kollisionskontrollen. Om det inte hade fungerat var tanken att 

det gick att åtgärda då eftersom första kollisionskontrollen gjordes i ett tidigt skede. 

Detta fyller enligt författaren samma funktion som ett test så länge projektet är 

medvetet om att det kan uppstå avvikelser vid första kollisionskontrollen. Att det 

inte har modellerats enkla testmodeller och att modellsamordnaren inte organiserat 

granskning av testmodeller, filöverföring och utskrifter har därför inte påverkat det 

fortsatta VDC-arbetet.  

Den sista aktiviteten i analysmodellen som inte behöver uppfyllas för att 

genomförandet av VDC-specifika aktiviteter i ett VDC-projekt ska kunna fortsätta är 

att visualiseringar av slutprodukten kan vara till hjälp vid eventuell försäljning. I det 

studerade projektet skulle inte byggnaden säljas vidare vilket gjorde att det inte har 

påverkat projektet. Den aktiviteten är till större nytta i projekt där det till exempel 

produceras bostadsrätter.  

I samband med övriga röda rutor i figur 7.1-7.5, som inte nämnts här i 

underavsnitt 8.1.2, är det något som gjort att utförandet av VDC-specifika aktiviteter 

har begränsats. Därför blir en slutsats att det är i samband med de övriga röda 

rutorna som utförandet av VDC-specifika aktiviteter upphör.  

8.1.3 Vilka orsaker bidrar till att VDC-specifika aktiviteter upphör? 

I det här underavsnittet diskuteras vilka orsaker som bidragit till att VDC-specifika 

aktiviteter upphört i samband med de aktiviteter som presenteras nedan, och som 

är rödmarkerade i figur 7.1-7.5.  

Jämförelse av olika produktionsplaneringar samt uppföljning av 

produktionsstatus med 4D-modeller: Det framgår att det funnits ambitioner att 

generera 4D-modeller. Orsaken till att det inte gjordes var att 

informationsmodellers uppdelning skiljde sig från hur produktionen sedan utfördes. 

Genereringen hindrades alltså av hur informationsmodeller var uppdelade när de 

levererades till produktionen. Det beskrivs i avsnitt 7.3. Där framgår det att manual 

för informationshantering reglerade att uppdelning av informationsmodeller skulle 

ske i samråd med platschef alternativt projekteringsledare. Trots produktionens 

involvering i projekteringen var det svårt för dem att tidigt låsa fast 

produktionsmetod. Generalkonsulten beskrev att sena besked om 

produktionsmetod är svåra att hantera i projekteringen. Författaren noterade att 

platschefen inte var en av de representanter från produktionen som var inblandade i 

projekteringen innan produktionsstart. Det kan vara en orsak till att 

produktionsmetoden var svår att låsa fast. Eftersom en 4D-modell aldrig 

genererades fanns det aldrig möjlighet att jämföra olika produktionsplaneringar 

med hjälp av den. Senare i projektet gick det inte heller att följa upp 
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produktionsplaneringen med hjälp av en 4D-modell eftersom en sådan aldrig 

framställts.   

Simuleringar och analyser, tredimensionell säkerhetsplanering, information för 

utsättning och inmätning av byggnader genereras ur informationsmodeller, samt 

maskinstyrning med hjälp av informationsmodeller: I manual för 

informationshantering nämns ett antal användningsområden för 

informationsmodeller. Bland dem finns inte de ovan nämnda användningsområdena 

med, med undantag för analys som nämndes. I avsnitt 7.2 framgår det att 

informationsmodeller användes för några analyser. Rutorna för simuleringar och 

analyser i figur 7.2-7.3 är trots det röda för att betona att simuleringar inte har 

används i någon större omfattning i produktbestämningsstadiet. Att 

användningsområdena inte nämndes visar att det inte funnits en ambition att utföra 

dem. Det är en orsak till att de inte utfördes i projektet. Att det inte funnits som en 

ambition i projektet leder också till att eventuella anpassningar av 

informationsmodeller för önskade användningsområden inte gjordes eftersom det 

inte ställdes några krav om det. Enligt nationella riktlinjer är en förutsättning för att 

få information för utsättning och inmätning av byggnader ur informationsmodeller 

att en metod för hur det ska gå till bestäms så fort en entreprenör är utsedd. Enligt 

vad som framkommit i fallstudien har det inte gjorts i det studerade projektet.  

Handlingar fastställs och bildar förfrågningsunderlag med informationsmodeller 

och mängdförteckningar, samt informationsmodeller och handlingar genererade 

därifrån används vid upphandling av underentreprenörer: Resonemanget i 

analysen, se avsnitt 7.2, visar att informationsmodeller inte varit en del av något 

förfrågningsunderlag. De har inte heller använts för upphandling av 

underentreprenörer. En trolig orsak till det är att informationsmodeller inte finns 

med i allmänna bestämmelsers klassificering av kontraktshandlingar. 

Informationsmodeller hamnar i den lägsta klassificeringen som är övriga 

handlingar. Det innebär att alla andra kontraktshandlingar gäller framför 

informationsmodeller om det finns motstridiga uppgifter mellan dem. Dessutom 

framgår det ingenstans att det var en ambition i projektet att informationsmodeller 

skulle användas vid upphandling. Det gör att orsaken som presenteras i förra 

stycket också delvis förklarar varför informationsmodeller inte använts vid 

upphandling. 

Synkroniserar informationsmodeller med planerings- och kalkylprogram: I en 

bilaga till manual för informationshantering framgår det hur informationsmodeller 

ska modelleras för att möjliggöra modellbaserad kalkyl med Tocoman iLink. Detta 

tyder på att de informationsmodeller som levererats till byggentreprenören, för 

användning i kalkyleringen, varit anpassade för modellbaserad kalkyl. 

Modellbaserad kalkyl innebär att informationsmodeller är synkroniserade med 

kalkylprogrammet. Det leder till att när revideringar görs i modellen uppdateras 

mängderna i kalkylen. Informationsmodeller har dock inte synkroniserats med 

planerings- och kalkylprogram i det här projektet. Orsaken till det är enligt 

författarens tolkning av respondenters beskrivningar att Tocoman iLink är 

oanvändarvänligt.  

Kalkyler kopplade till informationsmodeller möjliggör precisa 

budgetavstämningar: Eftersom informationsmodeller inte synkroniserades med 

kalkylprogram gick det inte göra mer precisa mängberäkningar, som i sin tur ger 
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precisa budgetavstämningar enligt företagsspecifika riktlinjer. Så orsaken till att 

precisa budgetavstämningar inte gick att göra är att aktiviteten före inte utfördes.  

Mängdning från informationsmodeller, och inköp med hjälp av 

informationsmodeller: Även om informationsmodeller inte synkroniserades med 

kalkylprogram utnyttjades informationsmodeller till mängdavtagning för kalkyler. 

Däremot utnyttjades de inte till mängdavtagningar under produktionen. En orsak till 

det är bland annat tillvägagångsättet vid materialbeställningar. Beskrivningarna av 

hur mängdning i produktionen gick till visar att långt ifrån allt behövde mängdas 

exakt och att allt inte behövde beställas på en gång. Det gör att nyttan med 

mängdning från informationsmodeller minskar. Istället gjordes flera beställningar 

och till de första beställningarna mängdades det inte.  

För de beställningar som krävde exakt mängdning har det framkommit att det 

fanns ambitioner att ur informationsmodeller generera mängder för inköp. Orsaken 

till att mängdning för inköp inte utfördes med informationsmodeller är att de inte 

finns med i allmänna bestämmelsers klassificering av kontraktshandlingar. Det 

innebär att entreprenören i så fall hade haft ansvar för att den informationsmodell 

som i så fall användes innehöll korrekta mängder. Den juridiska problematiken är 

orsaken till att mängdning och inköp inte utfördes med informationsmodeller under 

produktionen. I det här projektet kunde inköp handla om summor på femton 

miljoner svenska kronor. Det är också orsaken till att enskilda medarbetare inte vill 

ta ansvaret för att informationsmodeller, som någon annan modellerat, är korrekta. 

För att undvika det ansvaret används istället traditionella bygghandlingar för inköp.  

Så en slutsats är att allmänna bestämmelser inte uppmuntrar användning av 

informationsmodeller i produktframtagningsstadiet. 

Aktuell förvaltningsinformation fastställs och information läggs in i 

förvaltningssystem, samt möjlighet till energi och utrymmessamordning: I det 

studerade projektet hade förvaltningen inga specifika krav på 

informationsmodellernas innehåll. De hade heller inte några uttalade 

användningsområden för informationsmodeller i förvaltningen. Orsaken till det är 

att förvaltningen, vid tiden för projektet, inte hade förankrat i företaget vilken 

information som de ville ha levererat med informationsmodeller för att använda det 

tillsammans med förvaltningssystem. Frågan om hur kravställning ska göras arbetar 

Akademiska Hus med idag för att få samma kravställning överallt. Idag har 

förvaltningen ingen användning av informationsmodellerna som ska levereras till 

förvaltningen. Det beror på att de inte går att utnyttja med förvaltningssystemen. Så 

orsaken till att information från informationsmodeller inte läggs in i 

förvaltningssystem, och inte används för energi- och utrymmessamordning, är att 

informationsmodellerna inte är anpassade för det. Det beror på att det inte ställts 

några krav från förvaltningen om att de skulle anpassas.  

Underlaget förvaltningen kommer att få bestämdes för snart fyra år sedan. Det 

har troligtvis skett en utveckling under dessa år så det ser troligtvis annorlunda ut i 

projekt som startas idag. Kunz och Fischer (2012) skriver att brist på initiativ eller 

krav från ägare begränsar aktörers vilja att använda VDC i praktiken. Författaren 

upplevde inte att det var brist på initiativ från ägaren i det studerade projektet. 

Istället är intrycket att ägaren och förvaltningens representanter i projektet var 

positiva till VDC. Förvaltningen hade en vilja att utvecklas inom området och 

utvecklingsarbetet pågår för fullt.  
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Visualisering i produktionen: I analysen är rutan för att byggnaden studeras med 

hjälp av informationsmodeller grön, samt även rutorna om visualiseringar i 

produktionen. Även om en del VDC-specifika aktiviteter har utförs i produktionen 

framkommer det under fallstudien att det är i begränsad omfattning. Framförallt 

användes samgranskningsmodellen i väldigt begränsad omfattning på byggsidans 

samordningsmöten under produktionen. En orsak till att samgranskningsmodellen 

inte användes genomgående på möten är att det då krävs att personen som håller i 

mötena tar initiativ till att den används. Det måste också finnas personer 

närvarande som hanterar programvarorna och har tillgång till utrustning som kan 

visa samgranskningsmodellen på ett rättvist sätt.   

En annan orsak, till att användningen begränsats, var att det bara var några få 

personer i produktionen som hade datorer som klarade av att läsa 

samgranskningsmodellen. Det har i fallstudien framförts önskemål om att 

samgranskningsmodellen borde vara mer lätthanterlig och lättare att använda. 

Samgranskningsmodellen upplevdes även som seg av en respondent som använt 

den. Det tyder på att samgranskningsmodellen är oanvändarvänlig, vilket kan vara 

en orsak till att användningen av samgranskningsmodellen för visualiseringar 

begränsats. Eftersom även Kunz och Fischer (2012) skriver att användare 

rapporterar om att analys- och modelleringsverktyg har begränsad 

användarvänlighet, tyder det på att upplevelsen om bristande användarvänlighet 

existerar i många projekt.   

8.2 Reflektioner och rekommendationer  

I det här avsnittet reflekteras det över orsakerna, som presenterats i föregående 

underavsnitt, som bidrar till att VDC-specifika aktiviteter upphör. De här orsakerna 

har identifierats i ett specifikt husbyggnadsprojekt för att klargöra orsaker till att 

VDC-specifika aktiviteter upphör i det specifika fallet. Det är därmed inte kartlagt 

hur vanligt förekommande orsakerna är.   

8.2.1 Juridik 

Enligt Söderberg (2011) är allmänna bestämmelser så allmänt tillämpat vid 

entreprenadavtal att det kan sägas uttrycka vedertagen juridisk praxis för 

entreprenadavtal inom byggbranschen. Det som framkommit i fallstudien är att 

juridiken försvårade användningen av informationsmodeller i det studerade 

projektet, speciellt i produktframtagningsstadiet. En orsak till det är att 

informationsmodeller inte finns med i allmänna bestämmensers klassificering av 

kontraktshandlingar. Informationsmodeller hamnar i den lägsta klassificeringen 

som är övriga handlingar. Det innebär att om uppgifter på ritningar och i 

informationsmodeller är motstridiga ska entreprenören utgå ifrån det som står på 

ritningarna enligt allmänna bestämmelser. Om de frångår avtalet och istället utgår 

från informationsmodellen blir de sedan ansvariga för eventuella avvikelser, som 

inte hade uppstått om de följt allmänna bestämmelser. Om liknande problematik 

finns i fler projekt borde möjligheten att avtala om ändringar och tillägg av allmänna 

bestämmelser i framtida projekt undersökas. På så vis kan informationsmodeller 

anta en högre juridisk klassificering. Innan något som är allmänt vedertagen praxis 

frångås är författarens rekommendation att det noggrant bör undersökas vilka 
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konsekvenser ett sådant avtal kan få, samt hur det påverkar olika aktörers 

försäkringar.  

När det gäller avtal om hur förvaltaren kan använda informationsmodeller har 

det, på uppdrag av open BIM, arbetats fram en avtalsmall för avtal om digitala 

leveranser som är tänkt att användas som en bilaga till avtal enligt allmänna 

bestämmelser (Nilsson, 2010). Avtalsmallen kallas för Avtal för digitala leveranser 

2010 och har tagits fram eftersom det inte finns något i allmänna bestämmelser som 

reglerar vem som äger databasen, nyttjanderätt av den digitala informationen samt 

vad upphovsrätten är värd (Nilsson, 2010). Enlig en respondent nämndes aldrig 

möjligheten att avtala om ändringar i allmänna bestämmelser i det studerade 

projektet.  

8.2.2 Kravställning 

Av alla användningsområden för informationsmodeller som nämndes i manual för 

informationshantering var det bara produktionsplanering med 4D-modeller som 

inte genomfördes. Förutom det så har projektet uppnått alla tänkta 

användningsområden för informationsmodeller. Det visar på att tydliga 

kravställningar i början av projektet kan vara ett bra sätt att uppnå mål och 

ambitioner med VDC.  

Det framkom i fallstudien att det finns önskemål om att på ett enkelt sätt kunna 

få mer information från informationsmodeller under produktframtagningsstadiet. I 

manual för informationshantering framgår det att produktionens krav på 

informationsmodellernas innehåll fokuserar på samordning, mängdavtagning, och 

produktionsplanering. Om produktionen kan förtydliga vilken information som 

önskas skulle det i framtida projekt gå att ställa fler krav angående 

informationsmodellers innehåll i det projektets motsvarighet till manual för 

informationshantering. Eftersom det framförts önskemål gör författaren tolkningen 

att det finns en vilja att i större utsträckning använda VDC i produktionen. Det 

hindras av att informationen i informationsmodellerna som tillhandahålls för 

produktionen inte överensstämmer, enligt de i produktionen, med den information 

som de skulle vilja få.   

En respondent nämnde att tanken i början av projektet var att projektet skulle 

vara papperslöst med hjälp av bland annat läsplattor. En annan sa att det tidigt i 

projektet nämnts att det inte skulle användas ritningar utan istället läsplattor i 

projektet. Någon nämnde att samtalen fördes mer som en intention och en målbild. 

Det gör att författaren har fått intrycket av att det uppfattats väldigt olika bland 

respondenter. En respondent berättade att de inte fick någon tydlig information om 

vad syftet, med att läsplattor delades ut, var. Det kan vara orsaken till intrycken 

författaren fått. 

8.2.3 Projektmiljö  

En orsak till att utförandet av VDC-specifika aktiviteter upphörde var att 

informationsmodellers uppdelning skiljde sig från hur produktionen sedan utfördes. 

För att möjliggöra användning av 4D-modeller i större utsträckning är författarens 

förslag att aktörerna i projektering och produktion måste hjälpas åt. Produktionen 

måste lägga in ännu mer resurser tidigt för att försöka fastslå produktionsmetod. 

Projekteringen måste försöka hitta ett flexiblare arbetssätt som möjliggör senare 
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produktionsplanering. Det här är förstås lättare sagt än gjort, vilket gör att sättet 

som projektets genomfördes på innehöll vissa hinder för att kunna utnyttja 

informationsmodellers möjligheter fullt ut. Kunz och Fischer (2012) säger att ICE är 

ett arbetssätt som används i VDC-arbete för att effektivisera samarbete mellan olika 

discipliner. Beskrivningar av projekteringen som framkommit under fallstudien 

visar att ICE inte använts i det studerade projektet. Enligt Kunz och Fischer (2012) 

hade ICE kunnat bidra till att avsluta designprocessen tidigare och projekteringen 

hade kunnat uppnå högre kvalité (Kunz et al., 2012). Det får författaren att tro att 

ICE hade kunnat bidra till att göra generering av 4D-modeller möjligt. I början av det 

studerade projektet pratades det om att projektörer skulle arbeta någon dag utanför 

sina kontor. Det blev inte så, men att det nämnts i projektet visar på att det fanns en 

tanke att använda ICE.  

Under projekteringen var det, enligt flera respondenter, väldigt många möten. En 

respondent förklarade det som att en representant från disciplinen offrades till att 

gå på möten. Eftersom ICE går ut på att samla olika discipliner för arbete i en 

gemensam miljö (Kunz et al., 2012) gör författaren tolkningen att ICE skulle kunnat 

bidra till att eventuellt minska antalet möten.  

8.2.4 Begränsad användarvänlighet  

På grund av programvarors begränsade användarvänlighet saknas koppling mellan 

informationsmodeller och kalkylprogram. Det tolkas som att integrationen mellan 

datorverktyg upphörde i samband med kalkylering. För att undvika den här orsaken 

kan företag och organisationer som vill utveckla användningen av VDC undersöka 

alternativa lättanvända sätt att synkronisera programvaror på. Författaren har fått 

intrycket, av respondenter, att informationsmodeller upplevs som ett positivt 

komplement till andra handlingar vid mängdning till kalkyler. 

Det har också framkommit att samgranskningsmodellen var långsam att arbeta i 

under produktionen. Det tolkas som att det bidrar till att den blir oanvändarvänlig. 

Under fallstudien visade det sig också att modell-filer under projekteringen blev 

väldigt stora. Därför ritade inte arkitekten detaljer i sin huvudmodell eftersom de 

tog för stor plats. Författaren tolkar det som att tekniken som använts har en del 

brister i användarvänligheten.  

Om informationsmodeller bli mer lättillgängliga kan användarvänligheten öka. 

Informationsmodeller blir mer lättillgängliga om de är tillgängliga på en läsplatta 

eller i en mobiltelefon som går att ta med ut på byggarbetsplatsen. Det möjliggör 

bland annat användning av visualiseringar i form av tekniska illustrationer i större 

utsträckning. Där ser författaren flera användningsområden, till exempel kan det bli 

ett enkelt sätt att kontrollera så att inte några ursparningar har glömts bort innan en 

gjutning. Att identifiera var ursparningar behövs är, enligt författarens egen 

uppfattning, betydligt mer tidskrävande med ritningar.  

8.2.5 Kunskap och uppfattning av VDC 

Det har framkommit att ungefär tre av tjugo medarbetare från byggentreprenören i 

projektet arbetade i samgranskningsmodellen på något sätt. Övriga personer har 

tillsammans med kollegor tittat i samgranskningsmodellen. Hos projektörerna 

framkom det att en eller kanske två inom varje disciplin kontinuerligt använde 

samgranskningsmodellen. Det innebär att även om det i analysen är många gröna 
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rutor i produktframtagningsstadiet, är det långt i från alla i det stadiet som använt 

informationsmodeller på något sätt. Bara ett fåtal av de inblandade informerade sig 

om projektet med hjälp av informationsmodeller. Om det är önskvärt att använda 

informationsmodeller i större utsträckning måste förutsättningar för det finnas. 

Författaren tror att så länge inblandade individer inte har tillgång till 

informationsmodeller, eller kunskap om hur de kan studeras, kommer 

användningen av dem vara svår att öka.  

Några av respondenterna nämnde att informationsmodeller idag innehåller för 

lite information för att de ska gå att bygga efter. Eftersom informationsmodeller inte 

lever upp till det användes istället ritningar. Det framkom också att det är ganska 

avlägset att bygga efter informationsmodeller, även om att det i början av projektet 

pratades om att det inte skulle finnas pappersritningar på byggarbetsplatsen. Istället 

skulle det bara arbetas efter samgranskningsmodellen. Utifrån de riktlinjer som 

presenterats i studien har författaren inte fått uppfattningen att 

informationsmodeller ska användas för att byggas efter. Internationella riktlinjer 

säger att informationsmodeller inte ersätter ritningar och andra dokument, utan är 

ett komplement. Företagsspecifika riktlinjer säger att det i produktionen finns 

ritningar som har genererats ur varje disciplins informationsmodell, och som ett 

komplement till det används samgranskningsmodellen. Så författaren har svårt att 

förstå varifrån personer involverade i det studerade projektet har fått uppfattningen 

att byggandet bara ska ske utefter informationsmodeller. Författaren tycker inte 

riktigt synsättet att informationsmodeller och ritningar kompletterar varandra 

framgår i det studerade projektet. Författaren tror att det synsättet skulle förstärkas 

om förståelsen, för hur genereringen av ritningar hör ihop med modelleringen av 

informationsmodeller, var större. Nedan följer ett citat från underavsnitt 2.1.7 som 

beskriver hur internationella riktlinjer ser på användningen av VDC i 

produktframtagningsstadiet idag. På liknande sätt uppfattar författaren att VDC har 

används under produktframtagningsstadiet i det studerade projektet.  

 

”Informationsmodeller ersätter inte ritningar och andra dokument utan är ett 

komplement. En förutsättning för användning av informationsmodeller är att alla 

dokument i produktionen överensstämmer med dem och att ritningar genereras 

därifrån. Entreprenörers användning av informationsmodeller är idag i huvudsak 

kopplat till att planera, samordna och organisera produktionen. Visualisering är ett 

viktigt användningsområde av informationsmodeller i många olika situationer. 

Samgranskningsmodeller kan användas för att visualisera hur utmanande 

installationsdragningar har lösts. Entreprenörer kan även utnyttja 

informationsmodeller för att skaffa sig en uppfattning och förståelse för byggnaden. 

Förståelsen bidrar till att underlätta byggbarhetsbedömningar och planering av 

monteringsordning av installationer.” (COBIM, 2012) 

8.3 Framtida studier  

Internationella riktlinjer skiljer inte på hyresgäst och byggherre/fastighetsägare. 

Det är något som i framtiden skulle kunna utvecklas, speciellt i tidiga skeden. De 

nationella riktlinjerna är tydligare än de internationella med att specificera roller. 

Däremot skulle de nationella riktlinjerna kunna förtydligas eftersom de upplevs som 

otydliga och svårlästa.  Av analysen framgår det att utförandet av VDC-specifika 
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aktiviteter upphör i princip helt i förvaltning- och användningsstadiet eftersom det 

inte finns någon mottagare av informationsmodeller när projektet är klart. 

Mottagare saknas eftersom förvaltningen inte visste vad de hade för önskade 

användningsområden för informationsmodeller eller vilken information de 

efterfrågade i informationsmodeller.  

Enligt Kunz och Fischer (2012) är Integrated Concurrent Engineering (ICE) ett 

arbetssätt som används i VDC-arbete för att effektivisera samarbete mellan olika 

discipliner. ICE går ut på att samla olika discipliner för arbete i en gemensam miljö 

(Kunz et al., 2012). Det arbetssättet användes inte i det studerade projektet. En 

respondent i studien nämnde att det i början av projektet pratades om att 

projektörer skulle arbeta tillsammans utanför kontoret. Det fanns dock inte tid, 

inom ramen för ett examensarbete, att ta reda på hur det kom sig att det sedan inte 

blev så. Det har fått författaren att undra hur ICE kan implementeras, och vad det 

finns för svårigheter med att införa ICE, i byggprojekt.  

Det som framkommit i fallstudien är att juridik försvårade användningen av 

informationsmodeller i det studerade projektet. Därför vore det intressant att 

undersöka vilka konsekvenser ett avtal med ändringar i allmänna bestämmelser kan 

få. Ett sådant avtal skulle innebära att allmänt vedertagen praxis frångås. 
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BILAGA A 

INTERVJUFRÅGOR 

Hur tog man reda på och förmedlade ägarens och brukarens krav och mål i 

projektet?  

Vad kunde ligga till grund för att uppdateringar av krav behövde göras? 

Hur sparades ursprungliga krav vid en uppdatering? 

Hade någon ett utpekat ansvar att hålla krav uppdaterade? 

Vad blev utgångspunkt för utformningen/skissningen?  

Hur gick skissningen av projektet till?  

Hur kommer det sig att VDC använts i projektet? 

Beskriv ambitionsnivån och kraven för just VDC-arbetet i projektet?  

Hur informerades projektörer om vilken noggrannhet i informationsmodellerna 

olika användningsområden krävde? 

Vad låg till grund för de första kostnadsuppskattningarna?  

Hur säkerställde man att alla projektörer som upphandlades behärskade 

modellering av informationsmodeller? 

Vilken information låg till grund för VDC-arbetet? 

Beskriv hur samarbetet såg ut mellan projektörer i projektet? 

Samlades projektörer och projekterade i samma lokal? 

Hur många andra projekt arbetade projektörer med under tiden? 

Hur drog projektörer nytta utav varandras kunskaper i projektet?  

Beskriv innehållet i tidiga modeller från arkitekt-, konstruktions- och 

installationsprojektörer?  

Hur förmedlade projektörer utrymmeskrav för installationer och driftsutrymmen 

till arkitekten? 

Vad var den beslutade metoden för kommunikation av information? 

Hur gick kvalitetskontroller till? 

Hur gick versionshantering av filer till?  

Har VDC påverkat utformningen av projektet och projekteringens tidplaner?  

Hur utvärderades olika alternativa utformningar i projektet?  

Vilka olika kostnadskalkyler har gjorts i projektet?  

Användes informationsmodeller för analyser och simuleringar?  

Vilket underlag användes för kostnadsberäkningar? 

Vilket underlag användes för energianvändningsanalyser? 



 
 

Genererades information om volymer, utrymmen och areor under projekteringen? 

I vilka sammanhang gjordes visualiseringar med informationsmodeller?  

Hur utnyttjades bilder på visualiseringar i projektet? 

När började ritningar användas i projektet och varför?  

Vad användes informationsmodeller till i projekteringen i projektet? 

Vad användes informationsmodeller till i produktionen i projektet? 

Vad är det tänkt att informationsmodeller ska användas till i förvaltningen? 

Vem ledde samordning och granskning i projektet? 

Hur gick samgranskningen till? 

Genererades samgranskningsmodeller under projektet?  

Utfördes kollisionskontroller? 

Beskriv hur kollisioner hanterades?  

Har kollisionskontroller och samgranskning upphört?  

Hur gick mängdning för anbud och produktionsplanering till? 

Användes mängdavtagningar från informationsmodeller i projektet? För vad? 

Synkroniserades informationsmodeller och kalkylprogram?  

I vilken utsträckning ville byggentreprenören använda informationsmodellerna 

innan byggstart? 

Hur förmedlades beslut om användningsområden till projektörerna? 

Hur genererades handlingar som användes för upphandling av 

underentreprenörer?  

Beskriv hur inköp gjordes? 

Användes informationsmodeller för maskinstyrning i produktionen? 

Användes 4D-modeller i projektet? 

Hur togs APD planen fram? 

Hur samt när har drift- och underhållshandlingar framställts?  

När påbörjades arbetet med relationshandlingar? 

Uppdateras informationsmodellerna med ändringar som skedde under 

produktionen?  

Hur ska informationsmodeller lagras i förvaltningen?  
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Bygglov

Felfria 
byggnads-
modeller

Kostnads-
beräkingar 

Godkänner 
lösningar  

Uppsikt över 
arbetet 

Upprättar 
projektspecifika 

VDC mål 

Krav utgör 
utgångs-
punkt för 
utform-
ningen

Förmedlar 
tillgänglig 

information till 
projektörer, 
exempelvis 

startmodell om 
det finns

Samgransk-
ning av test 

modeller

Uppdatering av 
krav

Beslutsfattande 
med hjälp av 
informations-

modeller

Jämföra 
utformnings-
alternativ och 

välja bästa 
lösning

Övergrip-
ande 

utformning 
är valt 

Uppsikt över 
arbetet 

Uppladdning av 
disciplin-
specifika 

informations-
modeller till en 
projektserver.

Uppladdning av 
disciplin-
specifika 

informations-
modeller till en 
projektserver.

Modellering av 
startmodell om 
det inte finns 

ti llgängligt 

Utvärderar 
genomförbar-

heten och 
modellerar 
preliminära 
byggnads-
modeller

Modellerar 
bärande delar  i 

startmodell 

Kostnads-
beräkningar 

Samgranskning, 
kvalité- och 
kollisions-
kontroll 

Fastställande av 
projektkrav 

utifrån ägarens 
och brukarens 
behov och mål 

Beslut fattas om 
projektets 

omfattning, 
genomförande, 
övergripande 

mål, tid, budget 
samt 

specikationer 
för volymer och 

ytor för olika 
akiviteter 

Utser person 
som är ansvarig 

för att 
uppdatera krav

Samordnar 
ti llgänglig 

information av 
betydelse för 
VDC arbetet

Beslutar vilka 
informations-
modeller som 

behövs och vem 
som ansvarar 

för 
modelleringen

Organiserar 
enkelt test

Uppdatering av 
tidplanen för 
VDC arbetet

Kontrollerar 
integrering och 

kollisioner 
mellan 

informations-
modeller

Kontrollerar 
integrering och 

kollisioner 
mellan 

informations-
modeller

Uppdatering av 
tidplanen för 
VDC arbetet

Generering av 
samgransknings
-modell genom 
modellsamman-

slagning

Modellering av 
enkel test 

modell

Modellering av 
rumsmodeller

Visualiseringar 
med  grov 

detaljeringsnivå

Modellering av 
byggnads-
modeller

Modellering av 
enkel test 

modell

Modellering av 
enkel test 

modell

Modellering av 
enkel test 

modell

Modellering av 
byggnads-
modeller

Modellering av 
installations-

modeller

Modellering av 
installations-

modeller

Preliminär 
energi-

användnings-
simulering och 

livscykel-
kostnads 
beräkning

Preliminär 
energianvänd-

nings-
simulering och 

livscykel-
kostnads 
beräkning

Vid förändring 
av utformning

uppdateras 
byggnads-

modeller som 
används i 

produktionen 

Uppdatering av 
byggnads-

modeller och 
visualieringar 

efter 
samgranskning

Uppdatering av 
byggnads-

modeller och 
visualieringar 

efter 
samgranskning

Uppdatering av 
installations-
modeller och 

visualiseringar 
efter 

samgranskning

Uppdatering av 
installations-
modeller och 

visualiseringar 
efter 

samgranskning

Felfria 
byggnads-
modeller

Felfria 
installations-

modeller

Felfria 
installations-

modeller

Uppdatering av 
krav

Definering av 
utrymmeskrav 

för 
installationer 

Informations-
modeller 
med vald 

utformning

Definering av 
utrymmeskrav 

för 
installationer 

Förfrågnings-
underlag med 
informations-
modeller och 

mängd-
förteckningar 
genererade ur 
informations-
modellerna

Generering av 
relations-

handlingar samt 
drift- och 

underhålls-
handlingar

Modellering av 
relations-
modeller

Mottagande av 
relations-

handlingar samt 
drift- och 

underhålls-
handlingar

Visualiseringar 
med  grov 

detaljeringsnivå

Visualiseringar

Visualiseringar

Visualiseringar

Visualiseringar

Felfria 
byggnads-
modeller

Godkänner 
lösningar  

Uppsikt över 
arbetet 

Uppladdning av 
disciplin-
specifika 

informations-
modeller till en 
projektserver.

Samgranskning, 
kvalité- och 
kollisions-
kontroll 

Kontrollerar 
integrering och 

kollisioner 
mellan 

informations-
modeller

Uppdatering av 
tidplanen för 
VDC arbetet

Generering av 
samgransknings
-modell genom 
modellsamman-

slagning

Modellering av 
byggnads-
modeller

Modellering av 
byggnads-
modeller

Modellering av 
installations-

modeller

Modellering av 
installations-

modeller

Slutgiltig energi-
användnings-

simulering och 
livscykel-
kostnads-
beräkning

Uppdatering av 
byggnads-

modeller och 
visualiseringar 

efter 
samgranskning

Uppdatering av 
byggnads-

modeller och 
visualiseringar 

efter 
samgranskning

Uppdatering av 
installations-
modeller och 

visualiseringar 
efter 

samgranskning

Uppdatering av 
installations-
modeller och 

visualiseringar 
efter 

samgranskning

Felfria 
byggnads-
modeller

Felfria 
installations-

modeller

Felfria 
installations-

modeller

Uppdatering av 
krav

Visualiseringar

Visualiseringar

Visualiseringar

Visualiseringar

Kostnads-
beräkningar och 

mängd-
avtagningar

Uppladdning av 
disciplin-
specifika 

informations-
modeller till en 
projektserver.

Uppladdning av 
disciplin-
specifika 

informations-
modeller till en 
projektserver.

Metod för 
produktions-

planering ska så 
tidigt som 
möjligt i 

projektet 
förmedlas till 
projektörer

Anbuds-
kalkylering och 

preliminär 
produktions-

planering 
underlättas av 
informations-
modeller och 

mängd-
avtagningar

Jämförelse av 
olika 

produktions-
planeringar 

med 4D-
modeller

Upphandling
Entreprenör 

är valt

Informations-
modeller och 

handlingar 
genererade 

därifrån 
används vid 

upphandling av 
under-

entreprenörer

Informations-
modeller 

används för att 
visualisera och 
kommunicera 
utformnings-

lösningar 

Mängdning från 
informations-

modeller 
undviker 

dubbelarbete, 
påskyndar 

generering av 
kostnads-

kalkyler samt 
ger precisare 
mängdning

Mängdning från 
informations-

modeller 
undviker 

dubbelarbete, 
påskyndar 

generering av 
kostnads-

kalkyler samt 
ger precisare 
mängdning

Färdig 
byggnad

Vid förändring 
av utformning 
uppdateras de 

byggnads-
modeller som 

används i 
produktionen 

Vid förändring 
av utformning
uppdateras de 
installations-
modeller som 

används i 
produktionen 

Vid förändring 
av utformning
uppdateras de 
installations-
modeller som 

används i 
produktionen 

Modellering av 
relations-
modeller

Modellering av 
relations-
modeller

Modellering av 
relations-
modeller

Möjlighet till 
användning av 
informations-

modeller i 
förvaltning

Modellering av 
installationer i  
startmodell om 

det anses 
nödvändigt

Modellering av 
installationer i  
startmodell om 

det anses 
nödvändigt

Beställning av 
prefabricerade 

byggdelar 

Beslutar när 
kvalitéts-

kontroller av 
informations-

modeller utförs

Generering av 
ritningar från 
informations-

modeller

Generering av 
ritningar från 
informations-

modeller

Generering av 
ritningar från 
informations-

modeller

Generering av 
ritningar från 
informations-

modeller

Byggnaden 
studeras med 

hjälp av 
informations-

modeller

Visualiseringar 
underlättar 

planering och 
samordning, 
bland annat 
monterings-

ordning Uppföljning av 
produktions-

status med 4D-
modeller

Överföring av 
positions-

information till 
mätinstrument

Tredimensionell 
APD planering 

Tredimensionell 
säkerhets-
planering

Byggnaden 
studeras med 

hjälp av 
informations-

modeller
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Definerar sina 
behov och 
bidrar med 

information om 
verksamheten 

Definering av 
tydliga regler 

för  
strukturering, 

kommunikation, 
lagring och 

versons-
hantering av 
information 

Tillämpnings 
anvisning

för digitala 
leveranser

Gör en 
verksamhets-

beskrivning och 
utrymmes-

program 
baserat på krav 

och behov

Kostnads-
uppskattning av 

projektet

Program-
skissning med 

hjälp av rums-ID 
som gör det 
möjligt att 

utföra tidiga 
analyser och 
beräkningar

Program-
skrivning som 

blir till 
byggnads-
program

Program-
handlingar

Modellerar 
geometrimodell
med befintliga 
förhållanden

Vid behov görs 
en ansökan om 
godkännande 
av detaljplan

Avtal med 
entreprenör

Bygg-
handlingar 
överlämnat 

ti ll entrepre-
nören

Mängdning, 
kostnads-
beräkning, 

budgetering och 
tidplanering

Köpa in material 
och tjänster 

Produktion och 
leverans-
planering

Samordnar och 
genomför 

produktionen

Dokumetera 
utfall som 
relations-
handligar

Sammaställa 
dokument till  
förvaltnings-
handlingar 

Felanmälan 
under 

användning

Underlag vid 
förändring av 

byggnaden
Jämför 

projekterings-
resultat mot 
utrymmes-

programmet

Granskning och 
utvärdering av 

förslag

Gränsdragning 
för vad varje 

disciplins arbete 
ska omfatta 

Användning av 
programvaror eller 
neutrala filformat 

för visning, 
granskning och 
samordning av 
informations-

modeller

Information 
delas mellan 
discipliner via 

en modellserver 
för samordning 

och för att 
undvika 

dubbelarbete

Godkännande 
av bygglov-

handlingar och 
ansökan om 

bygglov

Tidig 
projektering

Analys och 
samordning av 

projektering 

Projektering av 
förslags-, 

system- och 
bygghandlingar 

samt ev. 
förvaltnings-
handlingar

Information 
delas mellan 
discipliner via 

en modellserver 
för samordning 

och för att 
undvika 

dubbelarbete

Analys och 
samordning av 

projektering 

Handlingar 
fastställs och 

bildar 
förfrågnings-

underlag

Fatta beslut
Upphandling av 

entreprenör

Jämför 
projekterings-
resultat mot 
utrymmes-

programmet

Arbetar fram ett 
anbud

Besiktning

Möjlighet till 
energi- och 
utrymmes-
redovisning

Information för 
utsättning och 
inmätning av 

byggnader 
genereras ur 
informations-

modeller

Val av metod 
för generering 
av information 

ur informations-
modeller till 

produktionen

Informations-
modeller är 
underlag vid 

inköp och 
produktion av 
prefabricerade 

element

Relations-
handling

och 
förvaltnings

-handling

Informations-
modeller 
skapade i 

projektering 
och produktion 

är en 
informations-

källa i 
förvaltningen

Aktuell 
förvaltnings-
information 
fastställs och 
information 

läggs in i 
förvaltnings-

system

Test av 
filöverföring 

och utskrifter
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BRED ANVÄNDNINGTYDLIG KRAVFORMULERING SMIDIG PROJEKTERING ENKEL PLANERING EFFEKTIV PRODUKTION

Introduktion av 
VDC

Beslut om vad 
informations-
modeller ska 
användas till

Tar fram CAD-
PM med tydliga 

krav

Ansvarar för 
samordning 
genom hela 

projektet

Genererar 
samgransknings

-modell

Samgranskning 
och kollisions 

kontroller

Möten där alla 
discipliner tittar 

på 
samgransknings

modellen och 
bidrar med sina 
yrkeskunskaper

Analyser och 
simuleringar 
med hjälp av 
informations-

modeller

Synkroniserar 
informations-
modellerna 
med kalkyl-

programmet

Mer precisa 
mängd-

beräkningar och 
budget-

avstämningar 

Tidig 
visualisering av 
slutresultatet

Produktions-
planering med 
4D-modeller

Inköp med hjälp 
av informations-

modeller

Kalkyler är 
kopplade till 

informations-
modeller

Informations-
modellera är en 
del av relations-

handlingarna

Informations-
modellerna 

överlämnas till 
förvaltningen 

där de 
underlättar drift 

och underhåll

Visualiseringar 
av 

slutprodukten 
är till hjälp vid 

eventuell 
försäljning

Visualiseringar 
och 

simuleringar är 
ett hjälpmedel 
för planering, 

uppföljning och 
kommunikation

APD plan 
genereras ur 

4D-modell

Maskinstyrning 
med hjälp av 
informations-

modeller

Utser modell-
samordnare

Diskuterar 
omfattningen 

av 
modelleringen 

med 
projektörer och 
projekterings-

ledare

Arbetar fram 
informations-

modeller

Bokar in 
samordnings-
möten under 

projekteringen

Korrigerar 
upptäckta fel 

och kollisioner i 
informations-
modellerna

Alla hantering 
av ritningar och 
modeller sker 

via NCCs 
projektnätverk

Alla hantering 
av ritningar och 
modeller sker 

via NCCs 
projektnätverk

Arbetar fram 
informations-

modeller

Alla hantering 
av ritningar och 
modeller sker 

via NCCs 
projektnätverk

Egenkontroll 
och rensning av 
informations-

modeller 

Mängdning med 
hjälp av 

informations-
modeller
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Kostnads-
beräkingar 

Jämför 
projekterings-
resultat mot 
utrymmes 

programmet 
och godkänner 

lösningar  

Bokar in möten 
under 

projekteringen 
och har uppsikt 

över arbetet

Samordnar och 
förmedlar 
ti llgänglig 

information för 
VDC arbetet till 

projektörer
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krav

Beslutsfattande 
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välja bästa 
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Uppsikt över 
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Uppladdning av 
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Modellering av 
startmodell 
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Utvärderar 
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modeller

Kostnads-
uppskattning av 

projektet
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samordning av 
projekteringen 

med 
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modeller 

Fastställande av 
projektkrav 

utifrån ägarens 
och brukarens 
behov och mål 

Beslut fattas om 
projektets 

omfattning, 
genomförande, 
övergripande 

mål, tid, budget 

Utser person 
som är ansvarig 

för att 
uppdatera krav 
samt en modell-
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Beslutar vilka 
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modeller som 
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Modellering av 
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beräkningar
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för 
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Visualiseringar 
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projektering av 
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och 
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VDC mål

Gränsdragning 
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disciplins arbete 
ska omfatta 

Program-
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beskrivning och 

utrymmes-
program 

genereras

Framtagning av 
cad PM/ 
anvisning
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leveranser

Beslut om 
informations-

modellers  
användnings-

områden

Diskussion om 
modelleringens 
omfattning med 
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Introduktion av 
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Vid behov görs 
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godkännande 
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specifika 
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Uppladdning av 
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Uppdatering av 
tidplanen för 
VDC arbetetGenerering av 

samgransknings
-modell genom 
modellsamman-

slagning 

Slutgiltiga 
simuleringar 
och analyser 

Uppdatering av 
byggnads-

modeller och 
visualiseringar 

efter 
samgranskning

Uppdatering av 
byggnads- och 
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modeller och 

visualiseringar 
efter 

samgranskning

Uppdatering av 
krav

Visualiseringar

Visualiseringar

Uppladdning av 
disciplin-
specifika 

informations-
modeller till en 
projektserver

Handlingar 
fastställs och 

bildar 
förfrågnings-
underlag med 
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mängd-
förteckningar 

Analys och 
samordning av 
projekteringen 

med 
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modeller 
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samordning av 
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med 
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Uppladdning av 
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modeller till en 
projektserver
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med planerings 
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program

Mängdning från 
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Vid förändring 
av utformning

uppdateras 
byggnads- och 
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modeller som 

använts i 
produktionen 

Modellering av 
relations-
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Informations-
modellerna är 

en del av 
relations-

handlingarna

Informations-
modellerna är 
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relations-
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informations-
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förvaltningen

Kalkyler 
kopplade till 

informations-
modeller 
möjliggör 

precisa budget-
avstämningar

Tredimensionell
APD planering 

Maskinstyrning 
med hjälp av 
informations-

modeller

Anbuds-
kalkylering och 

preliminär 
produktions-

planering

Information för 
utsättning och 
inmätning av 

byggnader 
genereras ur 
informations-

modeller

Samman-
ställning av 

dokument till  
förvaltnings-
handlingar

Visualiseringar 
av 

slutprodukten 
är till hjälp vid 

eventuell 
försäljning

Aktuell 
förvaltnings-
information 
fastställs och 
information 

läggs in i 
förvaltnings-

system

Underlag vid 
förändring av 

byggnaden eller 
vid felanmälan

Möjlighet till 
energi och 
utrymmes 

redovisning

Egenkontroll 
och rensning av 
informations-

modeller

Egenkontroll 
och rensning av 
informations-

modeller

Egenkontroll 
och rensning av 
informations-

modeller

Egenkontroll 
och rensning av 
informations-

modeller

Byggnaden 
studeras med 

hjälp av 
informations-

modeller

Visualiseringar 
underlättar 

planering och 
samordning, 
bland annat 
monterings-

ordning
Tredimensionell 

säkerhets-
planering

Uppföljning av 
produktions-

status med 4D-
modeller
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heten och 
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preliminära 
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modeller
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uppskattning av 

projektet
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samordning av 
projekteringen 

med 
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Fastställande av 
projektkrav 

utifrån ägarens 
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behov och mål 

Beslut fattas om 
projektets 

omfattning, 
genomförande, 
övergripande 

mål, tid, budget 

Utser person 
som är ansvarig 

för att 
uppdatera krav 
samt en modell-

samordare

Beslutar vilka 
informations-
modeller som 

behövs och  
ansvararig för 
modelleringen

Organiserar 
granskning av 
testmodeller 
och test av 

filöverföring 
och utskrifter

Uppdatering av 
tidplanen för 
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integrering och 
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mellan 
informations-
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integrering och 

kollisioner 
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Uppdatering av 
tidplanen för 
VDC arbetetGenerering av 

samgransknings
-modell genom 
modellsamman-

slagning 

Modellering av 
enkel test 

modell

Modellering av 
rumsmodeller 
där skissning 
med  rums-ID 
som gör det 
möjligt att 

utföra tidiga 
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beräkningar

Visualiseringar 
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Tidig 
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av byggnads-
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Modellering av 
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Preliminära 
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av utformning
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modeller som 
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Uppdatering av 
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för 
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för 
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relations-
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program-
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för vad varje 
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Program-
skrivning i form 
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genereras

Framtagning av 
cad PM/ 
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leveranser

Beslut om 
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användnings-
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Diskussion om 
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