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Förord 

Det här examensarbetet är ett av de avslutade momenten i min utbildning i Samhällsbyggnad 
med inriktning infrastruktur vid Luleå Tekniska Universitet (LTU). Jag vill framföra ett tack 
till alla anställda på Sweco Position för en bra vägledning, där ett speciellt tack går till min 
referensgrupp Kent Karlsson. 

Från Luleå tekniska universitet tackar jag min handledare Kerstin Pousette för allt stöd kring 
examensarbetet. 

Ett slutligt tack går till alla som medverkade i min intervjustudie, som med sin tid och 
kunskap gett mig viktiga råd under vägens gång. 
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Sammanfattning 

I dagsläget sker det stora förändringar inom bygg- och anläggningsbranschen. De höga 
byggkostnaderna medför att branschen måste utveckla nya metoder för att effektivisera 
byggprocessen som på sikt leder till minskade kostnader och ökad lönsamhet för alla aktörer. 

Byggnads informations modellering (BIM) är en metod som skapat nya möjligheter och 
förutsättningar i bygg- och anläggningsprojekt. Två av de nya möjligheterna är 4D-simulering 
och kollisionskontroll. 

Själva rapportens struktur börjar med en teoretisk del om vad som är generellt för projektet 
där bland annat BIM och 4D-modellering förklaras. Sen följer det en praktisk del där en 
kartläggning över hur man skapar en 4D-simulering och kollisionskontroll med hjälp av 
programvaran Navisworks Manage 2015 förklaras. Som stöd i processen arbetar alla aktörer i 
Microsoft SharePoint för att samordna och dela filer. 

4D-modellering har visat sig ha stor betydelse inom husprojekt men för anläggningsprojekt 
befinner sig utvecklingen av metodiken i ett tidigt skede och det är ytterst oklart hur 4D-
modellering kan användas inom området. Examensarbetet har därför som syfte att kartlägga 
hur 4D-modellering kan användas i ett riktigt anläggningsprojekt och hur tillvägagångssättet 
är för att skapa modellen. 

Det är många organisationer ute i landet som inte har en gemensam databas att arbeta i som 
faktiskt BIM föreskriver och som många stora beställare t.ex. trafikverket kräver. Här ligger 
Sweco före genom att de arbetar med en integrerad webbservice. Med de arbetsmetoder som 
används som tar tillvara på information från tidigare projekt på samma områden och hanterar 
dessa under dess livscykel är Sweco idag en konkurrent som ligger långt fram i utvecklingen 
av BIM i branschen. 
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Definition av begrepp 

BIM : BIM står för Building Information Modeling. Om den används som arbetsmetod är den 
en process för att lagra information om ett projekt i en datamodell genom hela dess livscykel. 

WBS: (Work breakdown structure) är ett verktyg att planera projekt. I metoden bryter man 
ner det totala projektet i mindre användbara delar, aktiviteterna delas in i en hierarkisk 
trädstruktur. 

Kritisk linje: Är en metodik inom projektledning för att ta reda på hur lång tid det tar för ett 
projekt att genomföras. Den kritiska linjen är den eller de aktiviteter som är beroende av den 
föregående aktiviteten utan något tidsglapp. För att nå projektmålet krävs det att aktiviteterna 
följs inom den beräknade tidsramen. 

Samlingsmodell: Den modell som skapas när flera filer sätts ihop till en. Den ger en bild på 
hela anläggningen. 

DWG-fil: Standardformat för filer som används i CAD-program, går även att öppna i andra 
program. 

FME: (Feature Manipulation Engine) är ett kraftfullt verktyg som konverterar data mellan en 
mängd olika format, både filformat och databaser beroende på vad användaren är ute efter.  

Sharepoint: Organisationen Sweco använder sig av detta för att skapa webbplatsen Cuben, 
som är en process för ett effektivt samarbete. Sharepoint är ett säkert ställe att lagra, ordna, 
dela och få åtkomst till information. 

Cuben: Lagrar data. Är ett centraliserat ställe där ett färdigställt kundmaterial kan produceras 
under kortare tid.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagsläget sker det stora förändringar inom bygg- och anläggningsbranschen. De höga 
byggkostnaderna medför att branschen måste utveckla nya metoder för att effektivisera 
byggprocessen som på sikt leder till minskade kostnader och ökad lönsamhet för alla aktörer. 

Byggnads informations modellering (BIM) är en metod som skapat nya möjligheter och 
förutsättningar i bygg- och anläggningsprojekt. En sådan nytta är 4D-simulering, vilket 
innebär att genom en 3D-modell visa projektets status över tid, alltså en tids visualisering av 
projektet där objekten i modellen har kopplats samman med projektets aktiviteter i tidplanen. 
Metodiken ger en mer exakt bild visuellt på hur det kommer se ut i produktionen, vilket 
skapar en bättre förståelse och ett effektivare beslutsfattande hos alla aktörer. (Karlsson, 
2016) 

4D-modellering har visat sig ha stor betydelse inom husprojekt men för anläggningsprojekt 
befinner sig utvecklingen av metodiken i ett tidigt skede och det är ytterst oklart hur 4D-
modellering kan användas inom området. Examensarbetet har därför som syfte att kartlägga 
hur 4D-modellering kan användas i ett riktigt anläggningsprojekt och hur tillvägagångssättet 
är för att skapa modellen.  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att få en ökad förståelse om hur BIM fungerar i bygg- och 
anläggningsbranschen samt att ta fram en metodik till rutiner och arbetssätt för tidredovisning 
av en 3D-modell. Målet med projektet är att skapa en tidsvisualisering av 
samhällsbyggnadsprojekt där man kan se projektets status i en 3D-modell vid olika tillfällen 
över tid, en så kallad 4D-simulering. 

1.3 Avgränsningar 

Utifrån de resurser detta examensarbete blivit tilldelat har följande avgränsningar gjorts för att 
hålla arbetet inom tidsramen. 

• 4D-simuleringen har endast utförts i programvaran Navisworks Manage 2015. 

• Den upprättade tidplanen har endast utförts i programvaran Microsoft Project. 

• Endast 3D-modeller har använts i simuleringen. 

För att uppnå projektmålet kommer avgränsning i 4D-simuleringen ske genom att endast 
använda sammansatta byggdelar som ses nedan samt att besvara de upprättade 
frågeställningarna i projektet. 

De sammansatta byggdelarna är:  

1. Mark, olika marknivåer t ex bergschakt ect.  

2. Husunderbyggnad  

3. Stomme  

4. Yttertak  

5. Fasad  

6. Installationer, t ex VA-system 
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1.4 Frågeställning 

Generellt för projektet: 

Vad är BIM? 

Fördelar och nackdelar med BIM? 

Vad är 4D? 

Vad är en tidplan i 4D? 

Vilket program är bäst lämpat för 4D-Simulering? 

Specifikt för valt projekt ”flytt av byggnader till Koskullskulle”: 

Hur ser processen ut för att ta fram en tidplan till projektet? 

Hur kopplas 3D-modeller till den upprättade tidplanen? 

Hur kan man se projektets status i en 3D-modell vid olika tillfällen? 

Hur ska den slutliga flyttprocessen se ut? Vilken byggdel kommer först och sist? 

1.5 Uppsatsens struktur 

Examensarbetets struktur börjar med en teoridel om vad som är generellt för projektet där 
bland annat BIM och 4D-modellering förklaras. Efter det följer en praktisk del som är mer 
inriktat specifikt för projektet, där författaren använder handlingar från projektet för att 
simulera flytten av byggnader till Koskullskulle. Uppsatsen avslutas med en analys av vad 
BIM och 4D-modellering kan ha för fördelar i produktionen. 
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2 Material och metoder 

För att författaren ska få en mer fördjupad kunskap om området har en litteraturstudie gjorts i 
ämnet Byggnadsinformationsmodellering (BIM) med huvudfokus på 4D. Eftersom syftet med 
examensarbetet är att ta fram en metodik till rutiner och arbetssätt för tidredovisning av en 
3D-modell har en undersökning om fördelar med tillämpning av BIM i projekterings- och 
produktionsfasen gjorts samt hur BIM fungerar i praktiken och vilka verktyg som finns för att 
effektivisera arbetsprocessen. 

Genom en intervjustudie och möte med referensgrupp togs beslut att använda programvaran 
Navisworks Manage 2015 som verktyg för att skapa samlingsmodellen och utföra 4D-
simuleringen samt produktionskontroll även kallat kollisionskontroll (clash control). För 
öppning och redigering av de brukbara filerna användes programvaran AutoCAD Civil 3D. 
Programvaran Microsoft Project användes för upprättande av tidplan som sedan kopplades till 
samlingsmodellen i Navisworks Manage där själva simuleringen utfördes. Alla programvaror 
som användes i projektet var lättillgängliga att ladda ner via Sweco’s Getapps store. 
(Projektgruppen, 2016) 
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3 Grundläggande teori 

3.1 Vad är 2D-, 3D-, 4D- och 5D-modellering? 

Inom bygg- och anläggningsbranschen har 2D-projektering använts under lång tid. En modell 
är en beskrivning av någonting som ska byggas t.ex. en väg, järnväg, bro eller tunnel. 
Modeller byggs upp av objekt som har en geometri, men även egenskaper och status. 
Geometrin är en 3 dimensionell beskrivning av hur objektet ser ut. I BIM världen talas det 
därför oftast om 3D-modellering. I 3D-modellen kan man skapa ritningar ur olika vyer, 
ritningarna kan vara vanliga 2D-ritningar. För att utveckla modellen till att innehålla mer 
information kan fler dimensioner läggas till. Oftast lägger man till tid som en fjärde 
dimension. En 4D-modell innehåller tidsrelaterad information t ex var olika komponenter 
eller objekt befinner sig vid en bestämd tidpunkt. Eftersom tidsinformationen är kopplade till 
de objekten som finns beskrivna geometriskt blir det möjligt att visualisera och simulera 
flödet av material och komponenter över tid. Det är också möjligt att lägga till kostnader som 
en femte dimension. 5D-modellering gör det möjligt att visualisera och simulera byggets 
kostnader över tid. (Software, 2016) 
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4 Byggnadsinformationsmodellering (BIM) 

4.1 Vad är BIM? 

4.1.1 Fördelar med BIM 

Building Information Modeling (BIM) är ett arbetssätt för att skapa och använda 
byggnadsinformationsmodeller i bygg- och anläggningsprojekt. (Autodesk Autocad, 2016) 

BIM som arbetsmetodik är en process för att lagra information om ett projekt i en databas 
genom hela dess livscykel. Den modell som skapas fylls med specifik information om 
projektet som ritningar, handlingar, förteckningar, presentationsmaterial etc. Genom att lagra 
informationen om bygget i en databas kan BIM-processen behandla och redovisa information 
på ett utmärkt sätt för alla parter i ett projekt. BIM skapar en helhetssyn och ger bättre villkor 
för att minimera tid och kostnader för planerings-, projekterings- och produktion skedet. 
Genom att en organisation använder sig av metodiken kan arkitekter, ingenjörer, 
konstruktörer, entreprenörer och byggherren effektivt dela och byta information mellan 
varandra. (Trafikverket, 2016) 

I ett tidigt skede kan problem med en modells design, funktion samt olika kollisioner 
upptäckas och åtgärdas. Genom den virtuella modellen kan kostsamma misstag undvikas samt 
hjälpa till vid beslutsfattande. BIM bygger inte bara på tredimensionella modeller utan 
handlar även om kartor och om allt från två till fem dimensioner. 

4.1.2 Nackdelar med BIM 

Hinder med metodiken är att den kräver en hög prestanda på datorerna samt variation av olika 
programvaror där vissa filer inte är kompatibla med varandra. Erfarenhet och kunskap om att 
arbeta med BIM saknas i bygg- och anläggningsbranschen vilket gör att det tillkommer 
kostnader i utbildning av anställda inom ämnet, detta kan vara ett hinder för vissa 
organisationer. Det finns även brister i utvecklandet av arbetsmetodiker med BIM.(Autodesk, 
2016). 
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Figur 1 - Arbetsområden för BIM-modeller. 

Eftersom samlingsmodellen i BIM är en objektsorterad 3D-modell kan en mängd simuleringar 
och kontroller göras. Kollisions kontroll (Clash Control) och 4D-simulering är några av dem 
och kommer definieras mer ingående senare i det här examensarbetet. 

4.2 Tidplaneringsmetod 

Vid upphandling av ett bygg- och anläggningsprojekt har entreprenören bara en chans att ta 
fram ett godkänt pris i anbudsskedet. Därför är vinsten i projektet beroende av förmågan hos 
entreprenören att fatta goda beslut samt planera projektet. En planmässig resurs- och 
tidsplanering är en viktig pelare för att hålla projektet inom ramen av tid och budget. En sådan 
här typ av planering skapas effektivt i programvaror som t.ex. Vico eller Microsoft Project 
som kommer beskrivas mer ingående senare i uppsatsen. (Larsson, 2015) 
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5 Flytt av kulturbyggnader i Malmberget 

5.1 Beskrivning av Koskullskulle projektet 

Projektet är en del av Gällivare samhällsomvandling där ett delområde från Malmberget, där 
gruvverksamheten hotar hela bebyggelsen ska flyttas till ett nytt bostadsområde i 
Koskullskulle. Förfrågningsunderlaget (FFU) avser flytt av 30 byggnader från Malmberget till 
Koskullskulle. I entreprenaden som är upphandlad som totalentreprenad ingår det 
projekterings- och anläggningsarbeten för grundläggning av 30 st hus samt flytt av byggnader. 
Anläggning av infrastruktur på den nya platsen samt återställning av mark på befintliga 
platser är upphandlad som utförandeentreprenad och det ingår även i entreprenaden. 

Författarens roll i projektet är att försöka skapa en 4D-modellering för tidplan och 
produktionskontroll. 

5.2 Sweco 

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag. I Sverige erbjuder Sweco tjänster inom 
arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten och miljö, projektledning, 
energisystem, IT för samhällsutveckling och industri. 

Sweco Position är Swecos konsulter inom IT för samhällsutveckling. Uppdragen är 
varierande men IT-konsulterna är främst verksamma inom energi, infrastruktur, offentlig 
sektor, miljö, skog och transport. Med hjälp av BIM, geografiska informationssystem (GIS) 
samt andra tekniska verktyg analyseras och visualiseras information. Sweco Position erbjuder 
även datakonvertering och datasamordning. Sweco arbetar för att bidra till utvecklingen av ett 
hållbart samhällsbyggande. (Karlsson, 2016) 

5.3 Syfte 

Syftet med projektet är att få en ökad förståelse om hur BIM fungerar i bygg- och 
anläggningsbranschen samt att ta fram en metodik till rutiner och arbetssätt för tidredovisning 
av en 3D-modell. Målet med projektet är att skapa en tidsvisualisering av 
samhällsbyggnadsprojektet där man kan se projektets status i en 3D-modell vid olika tillfällen 
över tid. 
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5.4 Processen 

Den här delen av examensarbetet är en kartläggning över hur man skapar en 4D-simulering 
och kollisions kontroll med hjälp av Navisworks Manage 2015. Som stöd i processen arbetar 
alla aktörer i Microsoft SharePoint för att samordna och dela filer. 

”Det är viktigt att ha god kommunikation med både projektör och beställare under hela 
processen. En god kontakt leder till ett effektivare arbete som leder till att budget och tid hålls 
inom ramen, vilket är definitionen av ett lyckat projekt.” - (Larsson, 2015) 

5.4.1 Sharepoint 

Swecos datasamordning och BIM-process sker i mjukvaran Sharepoint som används som 
webbservice för att kunna samordna och dela filer mellan alla aktörer i projektet. 

5.4.2 Cuben 

Metoden Sweco Position valt att arbeta med datasamordning och BIM i har fått namnet 
Sweco Cube. Sweco Cube bygger på att alla pågående uppdrag mot samma kund och 
verksamhetsort arbetar mot en gemensam lagringsyta. Tanken med den gemensamma 
lagringsytan är bland annat att ta tillvara på de värden som skapas i uppdrag, möjliggöra en 
effektiv samordning och erbjuda helhetslösningar för kunden. (Karlsson, 2016) 

Det skapas en Cube för varje projekt, så all information om det specifika projektet ska gå att 
hitta i denna databas. Det projekt som det här examensarbetet stödjer heter i Sweco Cube 
“LKAB Samhällsomvandling Malmberget”. 

Bilden nedan är en kartläggning av Sweco Positions BIM-process som beskriver 
tillvägagångssättet i att hantera information. Det som är namngett “databas” på bilden är 
Sweco Positions “Cube”. Där samlas allt material för att vidare kunna granskas samt skapa 
samlingsmodeller i olika program och format. Examensarbetets BIM-process börjar i steg 3. 
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Figur 2 – De olika stegen i BIM-processen. 

Det krävdes en hel del programvaror, 3D-ritningar och projektmöten med projektgruppen för 
att göra det praktiska arbetet möjligt i detta examensarbete. 

5.4.3 Projektmöten 

Interna möten anordnas nästan varje vecka med alla inblandade aktörer i projektet. Eftersom 
de flesta som arbetar med projektet sitter i olika städer sker de interna mötena oftast över 
skype vilket effektiviserar hela organisationens arbetsflöde. 

Det är uppdragsledaren i projektet som kallar till möte via företags mailen. Där kan de 
inbjudna acceptera eller avstå. Det är även uppdragsledaren som håller i mötet och det sker 
med hjälp av IT-stöd i form av olika 3D-modeller som ger en virtuell bild av projektet. 
Illustrationen gör att det blir mindre risk för missförstånd och folk kan ta bättre beslut. 3D-
modellering är till stor nytta inte bara internt utan även externt mot beställare. 

Sweco har inte kommit lika långt i användandet av 4D-modellering i bygg- och 
anläggningsprojekt. Läs mer om vad projektgruppen tyckte om 4D-modellering i det här 
specifika projektet i Bilaga 1. 
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5.4.4 Underlag 

Allt underlag i form av förfrågningsunderlag, bygghandlingar, ritningar, CAD-modeller mm, 
erhölls av Sweco Position via en direkt länk till Sweco Cube “LKAB Samhällsomvandling 
Malmberget”. 

5.4.5 Programvaror som användes 

AutoCAD Civil 3D användes för öppning och redigering av de brukbara 3D-filerna, filerna 
var i DWG-format som tillhandahölls av Sweco. Navisworks Manage 2015 användes för att 
skapa samlingsmodellen genom att koppla samman olika 3D-objekt, i programvaran skedde 
även kollisions kontroller och 4D-simuleringen. Sammanlänkning och revidering av tidplanen 
har utförts i Microsoft Project. 

5.5 Beskrivning av de använda programvarorna 

5.5.1 Navisworks 

Navisworks Manage/Simulate 2015 är en programvara från Autodesk som används för 
byggsimulering, kontroll av modeller samt projektsamordning. Programmet används främst 
för att sammankoppla 3D-objekt till en samlingsmodell för att skapa en bättre granskning och 
navigering i projekt. Då all information är samlad i modellen kan olika analyser och kontroller 
göras. Fler fördelar är att kommunikationen och samordningen effektiviseras mellan alla 
inblandade parter i projektet. Detta minimerar risken att problem dyker upp vid design, 
konstruktion eller produktion av ett projekt, eftersom det möjliggör att problemen redan hittas 
i projekteringsskedet. 

Navisworks läser de flesta filformat från olika rit- och modelleringsprogram som finns på 
marknaden idag. Tabell 1 visar vilka filformat som är läsbara i Navisworks 2016. 
(Navisworks, 2016) 
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Tabell 1 - Läsbara filformat i Navisworks 2016 

Format Extension Format Extension 

Navisworks .nwd .nwf .nwc IGES .igs .iges 

AutoCAD .dwg .dxf Inventor .ipt .iam .ipj 

MicroStation(SE, J, V8 & 
XM) 

.dgn .prp .prw Informatix 
MicroGDS 

.man .cv7 

3D Studio .3ds .prj JT Open .jt 

ACIS SAT .sat .sab RVM .rvm 

CIS/2 .stp SketchUp .skp 

DWF/DWFx .dwf .dwfx STEP .stp .step 

FBX .fbx NX .prt 

Parasolids .x_b Pro/ENGINEER .prt .asm .g .neu 

Revit .rvt Solidworks .prt .sldprt .asm  

PDF .pdf Rhino .3dm 

PDS Design Review .dri STL .stl 

IFC .ifc VRML .wrl .wrz 
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5.5.2 AutoCAD Civil 3D 

Programmet som användes för att granska filernas innehåll var AutoCAD Civil 3D 2015. 

AutoCAD® Civil 3D® är ett anläggningsprogramverktyg som stödjer Building Information 
Modeling (BIM-processen) och bidrar till att effektivisera och minska tiden det tar att 
konstruera, analysera och genomföra förändringar. Modeller i 2D och 3D skapas via de olika 
verktyg som finns i programmet. (Autodesk Autocad, 2016) 

5.5.3 Microsoft Project 

Microsoft Project är en programvara från Microsoft som innehåller nya sätt att enkelt planera, 
hantera och följa upp projekt effektivt. Gantt-schema, struktur i WBS, kritisk linje samt 
logiska nätverk kan tas fram i programmet. (Microsoft, 2016) 

5.6 Utförande 

Olika 3D-filer jämförs mot varandra genom verktyget Clash Detection i Navisworks. När det 
är gjort länkas tidplanen in i Navisworks modellen och på så sätt skapas en 4D-simulering av 
husflytten. 

6 Kollisionskontroll (Clash Detection) 

En av fördelarna med att tillämpa BIM i projekt är nyttjandet av clash control eller clash 
detection, namnet beror på vilken programvara som används. I navisworks heter verktyget 
clash detection. Kollisionskontrollen är aktiv först när olika ritningar som t.ex. stomme, VA-
system, ventilation mm sammanfogas till en gemensam 3D-modell, så kallad samlingsmodell. 
När samlingsmodellen är klar körs de olika modell-filerna mot varandra för att påträffa 
kollisioner mellan olika lager i modellen även så kallade byggdelar.  

Det går enkelt att märka var en kollision har skett genom att objekten redovisas i olika 
etappmodeller. Etappmodeller används för att säkerhetsställa en objektsplacering, byggbarhet 
och samordning mellan teknikslagen i varje enskild etapp, för exempel se figur 3. Bildbevis 
bör skickas på det inträffade området till berörd part. 

En av de största nyttorna med kollisionskontroll i 4D är att upptäckten av fel sker på ett 
enklare och effektivare sett än att arbeta på traditionellt vis då 2D-ritningar jämfördes med 
varandra. Alltså kan fel upptäckas samt åtgärdas innan produktionen är igång vilket gör att 
projektet i sin helhet bli betydligt mer lönsamt och mindre kostsamt. 
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Figur 3 - Visar 2D-ritningar kopplade till varandra för att skapa en 3D-modell i Navisworks, 
vilket gör att kontroller kan ske. 

I projektet har BIM använts för att säkerställa placering av objekt, byggbarhet och samordna 
teknikslag. Befintlig anläggning är illustrerad i BIM. Inmätning, förvaltningsdata, ortofoto 
och platsbesök ligger till grund för den befintliga anläggningen. Samgranskning och 
kollisionskontroller har genomförts löpande under projekteringen. Användning av BIM i 
projekteringen har gett en ökad förståelse för projektets komplexitet. (Häll, 2016) 

6.1 Arbetssätt kollisionskontroll 

Ett antal 3D-modeller som erhölls från Sweco Cub “LKAB Samhällsomvandling 
Malmberget” gjorde det möjligt att utföra en enkel demonstration på hur en kollisions kontroll 
går till. Kollisionskontrollens syfte är att finna byggdelar som eventuellt kolliderar med 
varandra. 
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6.1.1 Städning av 3D-filer 

Det är viktigt att kontrollera allt underlag som kommer in från projektören, för att se att 
filerna innehåller rätt egenskaper och uppnår de specifika krav som ställs i projektet. Det 
första som utfördes var att bilda sig en uppfattning om filernas innehåll, om vad som 
behövdes och inte. 

Eftersom detta examensarbete är avgränsad till 3D-objekt valdes alla 2D-objekt bort. Text och 
littera som bara låg i vägen i 3D-filen för att utföra kollisionskontrollen och 4D-simuleringen 
togs även det bort. Programvaran som användes för kontroll och städning av filer var 
AutoCAD Civil 3D. 

6.1.2 Importera till Navisworks 

När alla gällande 3D-filer var rensade på överflödig information importerades dessa in till 
Navisworks Manage för att skapa en samlingsmodell av alla relevanta filer så 
kollisionskontrollen kunde utföras. 

För att minimera risken för problem med manövrering av filer i Navisworks, exporterades 
dwg-filen som en nwc-fil i programvaran AutoCAD Civil 3D för att sedan öppna upp den 
aktuella nwc-filen i Navisworks Manage. Det blir mer flexibelt att arbeta med filerna i 
Navisworks selection tree om detta görs, men det går lika bra att arbeta med filerna i dwg- 
eller rvt-format. 

6.1.3 Valet av filer som ska kontrolleras mot varandra 

För att upptäcka om det finns några kollisioner i den öppnade samlingsmodellen i 
Navisworks, valdes först vilka modeller som ska granskas mot varandra för att hitta tänkbara 
kollisioner. Genom att markera en av modellerna i ”Selection tree” och sedan trycka på ”Save 
Selection” delades modellen upp i något som kallas ”Selection Sets”. Det här verktyget i 
Navisworks används för att markera flera objekt av samma kategori och sen spara dem i rätt 
grupp. För kontroll mellan ett hus-objekt och mark-objekt delades dessa in i olika grupper för 
att kunna köra de olika kategorierna mot varandra. 

6.1.4 Kollisionskontroll (Clash Control) 

Eftersom husen och marken var indelade i ”Selection sets” blev kontrollen förenklad avsevärt. 
Verktyget ”Clash Detection” hittade på egen hand kollisionerna mellan de valda objekten och 
presenterar var kollisionen sker direkt i samlingsmodellen. Det enda Navisworks behöver 
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hjälp med manuellt är att ställa in vilka krav och värden det är på kollisionskontrollen innan 
testet körs igång. 

6.1.5 Resultat 

När kollisionskontrollen var klar visade det sig att Navisworks hittade en kollision mellan 
huset och mark-modellen vilket borde vara fallet. Resultatet redovisas enligt bilden i figur 4. 
Slutresultatet av kontrollen går att se genom att navigera i vyn och vid förtydligande till nästa 
part tagga kollisionerna manuellt i samlingsmodellen med text och pilar. Det går även att låta 
Navisworks skriva ut en rapport på resultatet av kollisionskontrollen i det format som passar. 

 

Figur 4 - Navisworks hittade en kollision mellan huset och mark-modellen. 
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6.2 Problem och lösningar vid Kollisionskontroll 

Under starten av den praktiska delen av examensarbetet gick det bra, programvarorna som 
använts i projektet kunde öppna alla filer utan problem. Det första problemet uppstod först när 
filen för husmodellerna skulle granskas. Alla hus var kopplade till varandra vilket gjorde att 
husmodellen var tvungen att delas upp i olika lager till enskilda dwg-filer.  

När alla rätta filer var importerade till Navisworks Manage var det svårt att orientera sig i 
samlingsmodellen och veta vilket objekt i modellen som tillhör de specifika lagret. Det var 
otroligt svårt att veta vad konstruktören/projektören har för struktur på enskild modell 
eftersom en tydlig namngivning fattades. En lösning här kan vara att ha en namnstandard för 
lagerhantering i en modell. En standard för lager borde tillämpas redan under projekteringen 
för att effektivisera och förenkla arbetet. 

7 4D-Simulering 

En annan fördel med att tillämpa BIM i projekt är nyttjandet av 4D-simulering som också är 
ett verktyg i Navisworks. Simuleringen sker genom att tidplanen blir kopplad till en 3D-
modell i en programvara som stödjer fyra dimensioner. Mer fakta om 4D finns under rubrik 
”Teori”. Nedan följer fler fördelar med 4D-simulering i projekt. 

Projektgruppen menar att 4D-modellering effektiviserar inte bara kommunikationen mellan 
projektledare/projektmedlemmarna, entreprenör mot beställare utan även ute i produktionen 
och förvaltningsskedet. (Projektgruppen, 2016)  

• Planering och tillförlitligheten förbättras. En 4D-modellering gör det möjligt för 
projektgruppen och projektledaren att lättare visualisera tidsåtgång i projekt och vilka 
möjligheter det finns för att förbättra tid- och projektplan, samt ger en förbättrad 
analys av var projektets kritiska linje befinner sig. 

• Resurser utnyttjas maximalt. En 4D-modellering gör det möjligt för 
projektmedlemmar att enklare förstå projektarbetets omfattning och fördelning av 
resurserna i tidplanen. Den visuella granskningen ökar möjligheterna att utvärdera 
projektet för att optimera och planera resurser därefter. 

• Kommunikationen förbättras. En 4D-modellering ökar samordningen och 
effektiviserar kommunikationen mellan alla parter i ett projekt. Konflikter mellan 
olika byggdelar upptäcks redan i projekteringsskedet vilket gör samordningen 
kostnads effektiv. 
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7.1 Arbetssätt 4D-simulering 

3D-samlingsmodellen som använts i detta avsnitt är exakt den samma som i föregående 
kapitel. Tidplanen framställdes i programvaran Microsoft Project av projektledaren Magnus 
Lindmark, Sweco Civil. I Navisworks Manage var det verktyget ”Timeliner” som användes 
för 4D-simuleringen. 

7.1.1 Revidering och jämförelse av tidplan 

En del omarbetningar av tidplanen som var mer anpassad till 3D-modellen var tvungen att 
göras för att få en mer korrekt simulering av projektet. Till exempel var det en aktivitet i 
tidplanen som var kopplat till två byggdelar, dessa byggdelar borde ha delats upp för att 
uppnå projektmålet. En avgränsning i 4D-simuleringen valdes innan projektet påbörjades, se 
rubrik avgränsningar i kapitel inledning. 

7.1.2 Sortering av 3D-filer 

Alla hus var kopplade till varandra vilket gjorde att husmodellen var tvungen att delas upp i 
olika lager till enskilda filer. Uppdelningen av husmodellen skedde i AutoCAD Civil 3D. 
Detta gjordes för att kunna sammankoppla hus för hus till den aktivitet som motsvarar arbetet 
i den upprättade tidplanen.  

Det huvudsakliga arbetet bestod av att finna en balans på hur ingående simuleringen skulle 
vara. För att uppnå projektmålet avgränsades simuleringen till att endast använda 
sammansatta byggdelar.  

7.1.3 Länka till tidplan 

För att importera den upprättade tidplanen, används verktyget ”Timeliner”. På fliken ”Data 
Source” klickar man på Add och sedan väljs det program som används i det här projektet är 
det Microsoft Project som gäller. När Navisworks Manage lyckats länka ihop tidplanen syns 
fortfarande inte aktiviteterna utan man måste högerklicka på ”New Data Source” och trycka 
på fliken ”Rebuild Task Hierarchy”, se figur 5. Efter det kommer en ruta upp vid namn Field 
selector. Bilderna nedan visar vilka val som görs i Field selector mellan MS project MPP och 
Navisworks, se figur 6. 

Den länkade tidplanen syns under fliken ”Tasks” när detta är gjort. 
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Figur 5 - Fliken ”Rebuild Task Hierarchy” 

 

 

 

 

 

 

7.1.4 Koppling mellan tidplanens aktiviteter och byggdelar 

Inför det här steget är det bra att redan veta vilka byggdelar som hör till rätt aktivitet i 
tidplanen. Besitter man denna kunskap kan dessa på ett snabbt och enkelt sett kopplas ihop. 

För att koppla objekten till tidplanen, markera det objekt i modellen som ska sammankopplas 
med rätt del i tidplanen. Välj Attach sedan Attach current selection. Nu kommer kolumnen 
Attached vara vald till Explicit Selection i tidplanen. I kolumnen Task Type väljs objektets 
läge i förhållande till tidplanen. 

Navisworks Manage visar information när aktiviteterna startar och slutar, vilken typ av 
aktivitet (temporary, demolish, construct) och till vilken byggdel/fil aktiviteten är kopplad till. 
Se figur 7. 

Figur 6 – Rekommenderade val mellan MS project MPP och Navisworks Manage 
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Figur 7 - Illustrerar hur kopplingen sker från steg 1 till 5. 

7.1.5 Simuleringen 

Simuleringen kan utföras när länkningen mellan tidplanens aktiviteter och samlingsmodellens 
olika objekt är gjorda. För att se till så simuleringen blir hanterbar och mer överskådlig finns 
det ett antal inställningar i Navisworks Manage som stödjer detta. Färger och val av 
transparensgrad kan användas för att skilja olika aktiviteter ifrån varandra. Hur lång 
simuleringen bör vara går att ändra samt vilken text som ska visas vid uppspelning av 
simuleringen. 

7.1.6 Exportering av 4D-simulering 

Det går att exportera 4D-modellen i formaten JPEG, PPN, Windows BPI och Windows AVI. 
Efter att ha provat både olika format och upplösningar är rekommendationerna följande. 

• Använd Windows AVI som output format. 

• Typsnitt antingen Explicit eller view och storleken på typsnittet bredd 1636 och höjd 
816. 

• Gå in på options… och välj komprimeringskvalité mellan 75-100. Den lägre kvalitén 
om filen ska skickas via mail. Välj även FPS mellan 5-10 och tryck på OK. 
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Efter att ha valt 90 som komprimeringskvalité och en FPS på 5 med det rekommenderade 
typsnittet har en fil med utmärkt kvalité skapats i Windows AVI med en storlek på 192874 
KB. Se figur nedan. 

 

Figur 8 - Exempel på val av Animation Export som ger utmärkt kvalité. 

7.1.7 Redovisning med Navisworks 

Samlingsmodellen är en sammansättning av olika modellfiler. Syftet med en samlingsmodell 
är att kvalitetssäkra projektstyrningen med bra lösningar. När modellen är sammansatt med 
olika modellfiler kan konflikter och kollisioner upptäckas och åtgärdas i ett tidigt skede. 

En samlingsmodell i Navisworks har ett filformat som går att öppna i gratisversioner, vilket 
gör det lätt för beställaren att granska modellen. Navisworks har en funktion där vyer går att 
spara, för att lättare kunna presentera ett specifikt objekt i en modell för beställaren. 
Exempelvis i en situation där en beställare är intresserad av en specifik del av en modell är en 
vy som tydliggör detta användbart. Med hjälp av vyer kan objekt i en modell få mer fokus än 
om endast hela samlingsmodellen skulle visas. 

Det är även möjligt att exportera sin modell i PDF-format i Navisworks Manage/Simulate 
men för detta krävs ett pluginprogram. Pluginprogram finns tillgängligt i Autodesk App Store.  
Författaren har använt sig av 3DPDF Exporter ProtoTech för att skapa 3D-PDF:er. När detta 
program är installerat finns det en flik i verktygsfältet som heter ProtoTech 3DPDF där det 
finns inställningar och export för 3D-PDF, det skapas från den aktuella vyn, se figur 9. 
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Figur 9 - För export av 3D-PDF i Navisworks 

7.1.8 Resultat 

När en fullt fungerande 4D-simulering har skapats över projektets “flytt av kulturbyggnader” 
går det att se hur området växer fram över tid, vilken byggdel som kommer först och sist i 
samlingsmodellen. Genom den här typen av analys kan brister och fel i planeringen lättare 
upptäckas och ge svar på planeringsfrågor. 

I det här relativt stora projektet underlättade 4D-simuleringen planeringsarbetet genom att ge 
en tydlig visuell bild på vilken byggdel som måste vara klar innan nästa kan påbörjas. 

7.2 Lösningar och problem med 4D-simulering 

Det enda problem som uppkom var att förstå projektledarens struktur på tidplanen. Detta var 
synnerligen tidskrävande. För att simuleringen ska ha ett bra flyt krävs det att tidplanen är 
tillräckligt detaljerad och att kunskap finns om byggdelars ordningsföljd i ett bygg- och 
anläggningsprojekt. Nyckeln till detta var att revidera tidplanen genom att dela in aktiviteter 
till mindre delar. 

Den här typen av problem kan undvikas om man redan i projektets planeringsskede 
strukturerar tidplanen så man direkt är införstådd i vilka aktiviteter som ska kopplas till rätt 
del av samlingsmodellen. 
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8 Diskussion och slutsats 

Utvecklingen av BIM i bygg- och anläggningsbranschen går framåt och möjligheterna blir 
fler inom branschen. Tekniken för 4D-modellering finns i dagsläget, med en detaljerad 
tidplan, bra underlag och genom att allt detta kombineras på rätt sett finns det stora 
möjligheter att skapa en modell i 4D med hög kvalité. 

BIM innebär fördelar inom hela anläggningens livscykel, det blir lättare för alla aktörer inom 
projektet att sätta sig in i och förstå eftersom all information i projektet sker och beskrivs i en 
3D-modell istället för 2D-ritningar. Alla har tillgång till samma lättillgängliga information 
som kan leda till färre missförstånd och eftersom projekteringen sker direkt i 3D minskar 
kostnaden för visualisering. Behovet av att ta fram separata bilder och modeller av vad som 
ska byggas minskas. När alla parter arbetar mot samma modell blir det enklare att göra 
revideringar och omarbetningar, om en ändring görs i modellen slår det igenom hela 
livscykeln. BIM gör att samgranskningar blir enklare, ÄTA kostnaderna kan minska eftersom 
produktionen sker via ett kvalitetssäkrat underlag där alla aktörer har tillgång till de senast 
uppdaterande ritningarna. Vilket kan användas från planering, utförande till förvaltning. 

Det är många organisationer ute i landet som inte har en gemensam databas att arbeta i som 
faktiskt BIM föreskriver och som många stora beställare t.ex. trafikverket kräver. Här ligger 
Sweco före genom att de arbetar med en integrerad webbservice. Med de arbetsmetoder som 
används, som tar tillvara på information från tidigare projekt på samma områden och hanterar 
dessa under dess livscykel, är Sweco idag en konkurrent som ligger långt fram i utvecklingen 
av BIM i branschen. 

Problem som uppstått under examenarbetets gång har skett under det praktiska avsnittet vid 
användandet av programvaran Navisworks Manage. Författaren hade bristande kunskap av 
produktionskontroll och 4D-simulering i programvaran men med hjälp av videor via Youtube 
på hur detta går till i praktiken kunde problemen lösas. 

Det uppkom även ett problem med de redan projekterade 3D-filerna. Alla filer förutom 
husmodellen var inte uppdelade av projektören till mindre delar till exempel byggdelarna, 
Bergschakt, VA, Mark mm, därför kunde inte simuleringen göras mer i detalj. Slutresultatet 
blev ändå helt okej och uppnår både projektets syfte och mål. 

Det här examensarbetet har varit mycket spännande och intressant att arbeta med särskilt när 
man ser hur många inom branschen som är intresserade av BIM, där 4D-modelleringen är en 
central del av utvecklingen och en konkurrenskraft i framtiden. 
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Bilaga 1 - Intervju med projektgruppen angående 4D-
modellering  

De flesta teknikansvariga i projektgruppen har hört talas om 4D-modellering och vad det kan 
användas till men det var även många av dem som inte hade någon aning om arbetsmetoden. 
Kent Karlsson menar på att 4D-modellering är en 3D-modell som visar projektets status över 
tid, alltså en tidsvisualisering av projektet där modellen är kopplad till en upprättad tidplan. 
3D-modellen kommer då vara kopplad till de fyra dimesionerna, geometri, egenskaper, status 
och tid. I det här projektet kommer en produktionskontroll göras på samlingsmodellen som 
skapats i 3D. Produktionskontrollen fungerar som en analys där man kan se om något objekt 
krockar med ett annat objekt innan eller efter att husflytten är igång. Problem kan lokaliseras 
innan ens produktionen är igång. 

Alla i projektgruppen var enade i att lägga de resurser som krävs för att få en fullt fungerande 
4D-simulering över projektets “flytt av kulturbyggnader”. Arbetsättet ger en mer exakt bild 
visuellt på hur det kommer se ut i produktionsskedet, vilket skapar en bättre förståelse och ett 
snabbare beslutsfattande hos alla aktörer. Projektgruppen menar att 4D-modellering 
effektiviserar inte bara kommunikationen mellan projektledare/projektmedlemmarna, 
entreprenör mot beställare utan även ute i produktionen och förvaltning. 

Tomas Lindecrantz är dock lite skeptisk till 4D-simulering som arbetsmetod i just det här 
projektet, han menar på att metoden inte är lika placerbar i just ett sånt här 
anläggningsprojekt. Tomas har tidigare erfarenheter från ett gammalt projekt i användning av 
4D inom organisationen Sweco. Projektet handlade om Gällivare bangård 5 etapper. 
Projekteringen var ingen skillnad utan de projekterade modellerna på ett vanligt traditionellt 
sett fast de styckade upp modellerna i mer detaljerade delar. 

Mikael Lund menar också på att 4D är mycket ovanligt i den här typen av projekt, idag 
används nästan bara 4D-modellering inom husbyggnation och maskinutrymmning. Mikael 
rekommenderar programvaran Vico Software, han menar på att det programmet är bäst 
lämpat inom området bygg just nu om man ska arbeta med 4D och 5D-modellering. 

Kent Karlsson rekommenderade att använda MS project för tidplanering för att sedan 
importera den upprättade tidplanen till Navisworks. Ett beslut togs här att författaren kommer 
använda Navisworks och MS project för att kunna skapa 4D-modellen. 

Sammanfattningsvis tycker projektgruppen att det ska bli roligt att se om arbetsmetoden 
kommer vara till användning i just det här specifika anläggningsprojektet och att det kommer 
bli intressant att se slutresultatet av 4D-simuleringen och examensarbetet. 
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Bilaga 2 - Intervju med David Häll 

David Häll är delaktig i projekteringen av projektet Gällivare Bangård där de använt sig av 
BIM och 4D-simulering i projektet. Informationen från David Häll används som stöd och 
vägledning i examensarbetet. 

Malmbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar för transport av människor och gods. 
Malmbanan är Sveriges tyngsta trafikerade järnväg. Trafikverket ska förbättra kapacitet på 
Malmbanan genom att bland annat rusta upp Gällivare bangård. Byggstarten är våren 2016 
och det ska vara klart hösten 2017. Bangården byggs om för att klara tågmöten med 750 meter 
långa tåg, 8600 ton tunga tåg, 30 tons, axellast och upp till 68 vagnar. 

Projektet omfattar en befintlig plattform som ska rivas och ersättas av en ny sidoplattform 
som är 578 meter lång, 26 växlar rivs och ersätts av 22 nya. Spår-, el-, signal-, tele- och 
kanalisationsanläggning byggs om. Befintligt signalställverk 85 ersätts med ett nytt ställverk 
95. Markåtgärder som avvattning, dränering och serviceväg utförs. 

I projektet har BIM använts för att säkerställa placering av objekt, byggbarhet och samordna 
teknikslag. Befintlig anläggning är illustrerad i BIM. Inmätning, förvaltningsdata, ortofoto 
och platsbesök ligger till grund för den befintliga anläggningen. Samgranskning och 
kollisionskontroller har genomförts löpande under projekteringen. Användning av BIM i 
projekteringen har gett en ökad förståelse för projektets komplexitet. 

Projekteringen i BIM har utförts i fem etapper (E1-E5) med utgångspunkt från etapplaner 
framtagna av Trafikverket. Etappmodellerna har använts för att kunna säkerhetsställa en 
objektsplacering, byggbarhet och samordning mellan teknikslagen i varje enskild etapp. 

Redovisning av objekt i etappmodeller: 

• Nytt objekt som byggs = Grönt 

• Befintligt objekt som behålls = Turkos 

• Objekt som rivs = Rött 

• Befintligt objekt som flyttas = Gult 
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Figur 10 - Visualisering i 4D, utgrävning av bangård för spår 1-4. 

 
Figur 11 - Visualisering i 4D, utgrävning av bangård för spår 2. 

Projektets tidplan är framtagen utefter beroendet av hur schemat för signaler och tågtrafik ser 
ut. I Swecos samlingsmodell för Gällivare bangårdsförlängning visualiseras detta i 4D då 
tidplanen är kopplad till de olika etapperna. Detta redovisas i figur 10 och figur 11. 

Redovisning av objekt i slutläge: 

• Signalobjekt = Orange 

• Teleobjekt = Mörkgrön 

• El lågspänningsobjekt = Turkos 

• Kanalisation = Grå 

  



29 
4D-Simulering för tids- och  Anna Jakobsson 
produktionsplanering av ett 
anläggningsprojekt 

Programvaran som användes för upprättande av tidplan var MS Project som sedan kopplades 
till samlingsmodellen i Navisworks Manage där själva simuleringen utfördes. 

Tips från David: 

• Dela upp transportvägarna i olika delar t ex väg1, väg2 och koppla sedan dessa till den 
upprättade tidplanen. 

• Tänk på vilken väg som bör vara klar först beroende på vilket hus som ska flyttas 
först. 

• Husen beror av var schakt och VA-system är klart först. Bygghandling, FFU, TB, 
AMA. 
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Bilaga 3 - Clash detection rapport från 4D-simuleringen 


