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FÖRORD 
  

Examensarbetet har varit det sista momentet i min utbildning till civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad, 

inriktning Byggande, vid Luleå tekniska universitet. Efter fem års studier har det varit givande att få chansen 

att bidra med något som skapar nytänkande inom byggbranschen.   

Vidare vill jag rikta ett stort tack till alla på Veidekke Bygg Stockholm och ett speciellt tack till VDC-

ingenjörerna för att de har stått ut som mitt ständiga bollplank. 

 

Anton Holmberg  

Stockholm, 12 oktober 2015  
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SAMMANFATTNING 
 

Låg produktivitet och höga kostnader har lett fram till att intresset för det industriella byggandet i Sverige 

har ökat. Här har flera nya byggsystem tagits fram för att öka produktiviteten och bidra med en 

effektivisering av bostadsbyggandet i Sverige. Virtual Design and Construction är ett annat begrepp som 

innebär att organisation, process och produkt (byggnaden) integreras för att stödja det explicita målet med 

byggprojektet. Genom att effektivisera alla dessa områden uppnås en kostnadseffektiv bostadsproduktion. 

VeidekkeMAX, ett öppet byggsystem som har sina rötter i Virtual Design and Construction, har utvecklats 

med fokus på att öka produktiviteten och vara ett så kostnadseffektivt alternativ för kunden som möjligt 

samtidigt som flexibiliteten i utformningen av olika byggdelar skall vara stor.  

Detta examensarbete har studerat den repetitiva processen vid stombyggnation av VeidekkeMax. Vico 

Office har använts för att ta fram en arbetsprocess för automatisering av 5D-projektering. Ett 

referensprojekt av en VeidekkeMAX bostad har använts som underlag för att utveckla processen genom 

kontinuerliga jämförelser och identifikation av likheter och olikheter med andra projekt. 

Den föreslagna arbetsprocessen bygger på att en referensfil i programvaran för 5D-projekteringen skapas 

och kompletteras med information och kopplingsstrukturer från andra programvaror. För att processen 

skall vara tillförlitligt måste arbetssättet utformas med kunskap om hur informationen tolkas olika beroende 

på vem som tar del av den. Utöver att byggsystemet behöver ha fördefinierade byggdelar så krävs det att 

byggdelarna förses med rätt specifikationslittera, att byggdelarna har en kalkylpost och aktivitetspost och att 

det finns en bestämd arbetsprocess i produktionsflödet. 

 

Nyckelord: Kvalitetssäkring, Arbetsprocess, 5D, Virtual Design and Construction.   
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ABSTRACT 
 

Low productivity and high costs have led to an increased interest for industrialized construction methods 

in Sweden. Several new construction systems have been developed to increase productivity and contribute 

to a more efficient construction process. Virtual Design and Construction is another term for efficient 

management of “design-construction projects, including the product (i.e., facilities), work processes and 

organization of the design - construction - operation team in order to support explicit and public business 

objectives” (CIFE, Stanford). By streamlining all these areas a cost-effective building process can be 

achieved. VeidekkeMAX, an open building system that has its roots in the Virtual Design and Construction, 

has been developed with a focus to increase productivity and be the most cost effective option while the 

keeping the flexibility in the design of various building components.  

This thesis has studied the repetitive construction process of the structural system of VeidekkeMax 

buildings. Vico Office have been used to automate the 5D planning of the construction process of the 

structural system. A reference project of a VeidekkeMAX building has been used as a basis for the 

development by comparisons and identifying similarities and differences with the project.  

The proposed method is based on the definition of a reference file in Vico Office that is supported by 

information and connecting structures from other software for the 5D design work process. In order to 

create a reliable procedure it must be designed with the knowledge of how the information is interpreted by 

different users. In addition the building parts need to be predefined and supplied with the correct 

specification id, a cost and activity recipe and be connected to a particular work process in the production 

schedule. 

 

Keywords: Quality management, 5D, Work method, Virtual Design and Construction.   
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 INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

Den svenska byggindustrin har fått kritik för låg produktivitet (Byggkommissionen, 2002). Detta har lett 

fram till ett ökat industriellt byggandet med repetitiva processer och dokumenterade metoder.. 

Det industriellt byggande i modern tid uppstod under miljonprogrammet på 1960–70-talet. 

Miljonprogrammet kom till för att täcka det stora bostadsbehovet som uppstod i Sverige då befolkningen 

flyttade från landsbygd till tätort. Det industriellt byggande under miljonprogrammet byggde på att 

utformning upprepades och att en stor del av byggnaden var prefabricerad. Det innebar att synen på hos 

allmänheten och i branschen kom att präglas av enformighet i utformning och prefabricering, vilket har i 

stor del bidragit till att det industriella byggandet övergavs med bristande produktivitetsutvecklingen som 

följd. (Lidelöw et al. 2015) 

Dagens industriella byggande täcker fler områden. Det handlar inte längre bara om att hålla nere kostnaderna 

och fylla bostadsbehovet, utan målet för det industriella byggandet är att tillgodose kundens ekonomiska, 

kvalitetsmässiga och funktionsmässiga krav på ett byggnadsprojekt (Lidelöw et al., 2015). Detta har lett fram 

till en rad olika byggsystem/-koncept, utvecklade beroende på var kundorderpunkten i projektet ligger (se 

Figur 4 i kapitel 3.1.2). 

Kundorderpunkten, känt även som beställningspunkten, inom husbyggande kännetecknar den 

produktstrategi som entreprenören har mot sina kunder/marknad. Produktstrategierna kan delas in i fyra 

olika kategorier: Detaljprojektering, Kombinera byggdelar, Konfigurering och Standardprodukter (Typhus) 

(Lidelöw et al, 2015; Olofsson, 2015c). Inom produktstrategin ”Kombinera byggdelar” har Veidekke, 

Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklare (Veidekke, 2015b), tagit fram ett 

byggsystem vid namn VeidekkeMAX.  

VeidekkeMAX framhävs att vara en kostnadseffektiv lösning för beställaren (Söderberg, 2015) och tagits 

fram genom att tillämpa grundprinciperna med VDC, Virtual Design and Construction. VDC är framtaget 

vid CIFE, Center for Integrated Facility Engineering (Stanford University, 2015), och är ett arbetssätt som 

bygger på samspel och effektiv informationsöverföring mellan olika discipliner under hela byggprocessen. 

Beroende på vilken disciplin i byggprocessen som studeras, så finns det olika områden som är intressanta; 

projektören vill effektivisera via 3D-stöd; platschefen vill effektivisera genom produktionsmetoder som 

gynnar arbetsmiljön; inköpschefen vill effektivisera genom exempelvis långsiktiga avtal (Lidelöw et al., 

2015). Larsson et al. (2014) framhäver att beroende på hur verksamheten är organiserad så kan det också 

hämma industrialisering. Detta betonar att arbetet med hur organisationen styrs och hur informationsbytet 

mellan de olika disciplinerna sker är extra viktigt för beslutsfattare att lägga fokus på.  

Byggsystemet har utvecklats från ett bestämt arbetssätt, där det finns tydliga riktlinjer för hur 

informationsutbytet mellan de olika disciplinerna ska se ut. Med mål att förbättra byggsystemet ytterligare, 

har nya utvecklingsmöjligheter sett över där framförallt fokus har lagts på projektets informationsutbyte och 

hur mycket som på förhand går att definiera med hjälp av olika datorverktyg.  

Kommunikationen mellan olika discipliner som utnyttjar datorverktyg sker idag bland annat med 

klassifikationssystem, där specifikationslitteran på byggnadsdelar gör det möjligt för alla discipliner att veta 

vilken typ av byggnadsdel som ingår i byggnaden. Detta har gjort det möjligt att samordna olika 

entreprenörers tredimensionella modeller (3D-modeller) med fokus på att möjliga produktionsfel ska 

minimeras. Det har även gjort det möjligt till fyrdimensionell (4D) och femdimensionell (5D) projektering, 

där kalkyl och tidplan kopplas samman med en BIM-modell. BIM står för Building Infomation Modeling 
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(Eastman, 2008) för att skapa en objektsorienterad 3D-modell som har tillförs information, såsom 

specifikationslittera, ingående material etc.   

Idag finns det flera olika program som tillhandahåller lösningen på kopplingar mellan BIM-modell, kalkyl 

och tidplan. Dessa ser ut på olika sätt, men bygger på att data från de tre olika delarna kopplas samman via 

en intern eller extern server. Veidekke Region Bygg Stockholm, där studien ägt rum, har under en längre tid 

jobbat med programmet Vico Office som löser dessa kopplingar mellan modellerna via en extern datorbas. 

Programmet huvudsyfte är att extrahera mängder ur en BIM-modell, som med specifikationslittera sedan 

kan kopplas ihop med kalkylposter. Från dessa kalkylposter kan sedan en aktivitetsplan tas fram som i sin 

tur kan användas för att skapa en tidplan.  

Eftersom VeidekkeMAX har en hög grad av fördefinierade byggdelar, så återkommer många av dessa 

kopplingar i Vico i flera projekt. I kombination med ett tydligt samband för hur byggprocessen ser ut vid 

uppförandet av byggnaden, så finns det stora möjligheter att studera hur automatisk 5D-projektering kan 

skapas när BIM-modellen laddas in i Vico programmet.  

1.2 Syfte och Mål 

Syftet med studien är att studera vilka förutsättningar som behövs för att skapa en automatisk 5D-

projektering för öppna byggsystem. För att nå syftet med studien så görs en fallstudie på byggsystemet 

VeidekkeMAX där målet med studien är att skapa ett tillförlitligt arbetssätt för att möjliggöra automatisk 

5D-projektering. 

1.3 Forskningsfrågor 

I. Hur projekteras öppna byggsystem med VDC? 

II. Hur ser en arbetsprocess för automatiserad 5D-projektering för öppna byggsystem ut? 

III. Hur kan rutiner för en automatiserad 5D-projektering stödja processen ur 

i) Organisations och processperspektiv? 

ii) Byggdelsperspektiv? 

iii) Operationaliseringsperspektiv? 

1.4 Avgränsningar 

För att skapa kopplingar mellan BIM-modellen, kalkylen och tidplanen kommer programvaran Vico Office 

att användas i studien, vilket gör att programvaran blir den första avgränsningen i studien. Valet av Vico 

Office ligger i att stor del av datainsamlingen har underlag i programmet, samt att det stödjer import av 

BIM-modeller från flertalet av de större CAD-programmen (Computer Aided Design) som finns på 

marknaden idag.  

Den andra avgränsningen som studien har är att den fokuserar endast på att utvärdera stombyggnadsskedet. 

Detta då den större delen av de ingående komponenterna i stommen är fördefinierade i VeidekeMAX, samt 

att processen vid byggnation är repetitiv.  

1.5 Målgrupp 

Huvudmålgruppen för rapporten är företag med öppna byggsystem, då fallstudien har använt byggsystemet 

VeidekkeMAX. Även arbetssättet VDC, som baseras på Stanfords principer, möjliggör att andra företag 

som jobbar med liknande arbetssätt även kan ta del av studien. Dock ligger det begränsningar i att Vico 

Office har används, men många faktorer och förutsätningar i 5D-projekteringsprocessen återfinns i också i 

andra programsystem.  
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1.6 Disposition  

Nedan följer en kort beskrivningen om vad de olika kapitlen i studien kommer att innefatta.  

 

- Inledning 

Här tas bakgrunden till problemställningen upp samt syftet och målet med studien. Efter detta 

presenteras forskningsfrågorna som ska besvaras, följt av vilka avgränsningar som finns i studien. 

Avslutningsvis diskuteras vilken målgrupp som kommer kunna ta del av rapporten för framtida 

utvecklings-/forskningssyfte. 

- Metod 

Här kommer det presenteras vilken vetenskaplig- och metodansats studien har.  Metoden beskriver 

även hur författaren har gått tillväga med informationsinsamlingen i projektet, för att sedan 

presentera en sammanfattning av genomförandet av studien. Avslutningsvis så kommer en 

diskussion över reliabilitet och validitet för att säkerhetsställa studiens tillförlitlighet. 

- Teori 

Avsnittet innehåller resultatet från en litteraturstudie där författaren har fördjupat sig i de olika 

teoretiska modellerna som berör studien. För att skapa en god blick om hur arbetet och 

utvecklingen i byggbranschen ser ut idag, så börjar kapitlet med en övergripande inblick i 

byggprocessen för att sedan diskutera industriellt byggande och produktionsstrategier. 

Centralt för studien är Virtual Design and Construction, VDC, som är ett arbetssätt som har 

uppkommit till följd av att datorverktygen har introducerats i byggbranschen. Först introduceras 

arbetssättets övergripande mål, för att sedan brytas upp för att redovisa olika modeller som används 

vid projektering med VDC.  

Avslutningsvis beskrivs aktivitetsplanering och olika modeller för det.  

- Resultat 

I kapitlet kommer resultatet från fallstudien och observationerna att presenteras. Kapitlet delas in i 

de olika forskningsfrågorna för att tydliggöra kopplingen till de senare kapitlen i rapporten. 

Resultatet ligger som grund för analysen och slutsatserna i studien och avsnittet börjar med att 

presentera hur organisationen ser ut där studien har ägt rum. Detta följs av en sammanfattning av 

produktplattformen, som är central för studien.  

Vidare ges en beskrivning av referensprojekten, följt av en beskrivning om hur arbetet i 

programvarorna vid 5D-planering ser ut. Identifierade samband vid observationerna av projekten 

presenteras samt en sammanställning av case-projekt som användes vid observationerna.  

- Analys 

Kapitlet tydliggör hur författaren har resonerat vid observationerna av studien och är en 

sammanställning där teori och resultat som har vägs tillsammans, för att analysera fram svaret på 

de olika forskningsfrågorna. Kapitlet har delats upp efter de olika forskningsfrågorna, där de olika 

delkapitlen är uppdelade för en kontinuerlig läsning.  

 

- Slutsatser 

I kapitlet kommer svaren på forskningsfrågorna och dess delfrågor att presenteras. Svaren är en 

sammanställning av all information som presenterats tidigare i rapporten. 
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- Diskussion 

Kapitlet diskuterar svaren på forskningsfrågorna och ger förslag på fortsatta studier. Diskussionen 

avslutas med en kort sammanfattning av författarens egna reflektioner på studien. 
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 METOD 
I kapitlet kommer olika vetenskapliga ansatser att presenteras, för att sedan beskriva vilken undersökningsmetod som har 

använts i studien. Metodansatsen definieras, med fokus på kvalitativ respektive kvantitativ studie, som i sin tur ger upphov 

till resonemang om insamlingsmetoderna. Dessa beskrivs sedan för att visa på vilken metod som använts för att besvara 

respektive forskningsfråga. 

Vidare kommer en sammanfattning på genomförandet av studien, för att slutligen presentera en diskussion angående studiens 

validitet och reliabilitet för att säkerhetsställa studiens tillförlitlighet. 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Nationalencyklopedin (2015a) beskriver att vetenskap är metodiskt och systematiskt inhämtande av 

kunskap, som kan ske genom undersökningar. Dessa undersökningar ligger sedan som grund för att ”dra 

generella slutsatser och formulera resultat” (Nationalencyklopedin, 2015a). 

Det finns tre olika typer av undersökningar; explorativa, deskriptiva och hypotesprövande. Förstnämnda är 

baserad på att det finns brister i vår kunskap om något ämne, vilket gör att undersökningen måste vara 

utforskande. Andra tillämpas när undersökningen kommer vara beskrivande då det finns en god del mängd 

kunskap inom ett visst område. Undersökningen fokuserar då på att undersöka några få aspekter så detaljerat 

som möjligt. (Patel & Davidsson, 2011) 

Den sista, hypotesprövande undersökningar, beskrivs av Patel och Davidsson (2011) som undersökningar 

som riktar sig åt att samla in så mycket information som möjligt, för att sedan göra antagande utifrån 

kunskapen om hur verkliga förhållanden är. Beroende på hur omfattande studien är så används en eller flera 

av dessa undersökningsmetoder.  

Det finns inom problemområdet redan en del kunskap och då studien begränsar sig till att undersöka 

samband mellan olika aspekter inom detta problemområde, innebär det att en deskriptiv undersökning 

kommer tillämpas. (Patel & Davidsson, 2011) 

2.2 Metodansats 

Beroende på vilken typ av undersökning som ska göras så behöver författaren bestämma vad forskningen 

ska leda till och på så sätt bestäms även dess metod. Det finns två olika metoder som kan tillämpas; den 

kvalitativa respektive den kvantitativa.  

Kvalitativ metod definieras av Nationalencyklopedin (2015b) som en metod ”som förenas av att forskaren själv 

befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att 

forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder”. Metoden syftar på att använda 

”mjuk data”, som kan beskrivas som att forskaren använder text för att uttrycka och beskriva 

arbetsmaterialet (Olsson & Sörensen, 2011).  

Kvantitativ metod definieras av Nationalencyklopedin (2015c) som en metod ”där forskaren systematiskt samlar 

in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet 

med utgångspunkt i testbara hypoteser”. Metoden syftar på att genom mätningar och datainsamling, så kallad 

”hård data”, göra en statistisk bearbetning och analysera resultatet (Patel & Davidsson, 2011). 

I forskningsstudien kommer en kvalitativ metod användas, dels då studien saknar statistiska mätningar, men 

i synnerhet för att författaren kommer presentera och analysera resultatet i växelverkan.  
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2.3 Insamlingsmetoder 

Det finns olika sorter av kvalitativa insamlingsmetoder, Olsson & Sörensen (2011) beskriver att det centrala 

med insamlingsmetoderna är att få kunskap om multipla och olika mönster genom att söka beskrivningar 

och modeller som bäst beskriver undersökningsområdet. Författarna menar även att kvalitativa 

insamlingsmetoder är tidskrävande och att följande drag, mer eller mindre, kännetecknar metoden: 

- Informationsinsamling och analys sker i växelverkan. 

- Systematisk och sammanfattande metod används för kategoribestämning. 

- Meningsbärande enheter/beskrivningskategorier skapas. 

- Forskaren går ”i möte med data”. 

- Enheterna/kategorierna bearbetas. 

- Kontinuerliga jämförelser görs, likheter och olikheter undersöks. 

- Standardisering är svår. 

Vidare beskriver Olsson och Sörensen (2011) att det finns flertalet olika insamlingsmetoder när en kvalitativ 

studie görs. Följande metoder har använts i forskningsstudien: 

- Fallstudie 

- Observation 

- Litteraturstudier 

 Fallstudie 

Olsson och Sörensen (2011) tar upp att en fallstudie ”är den gemensamma beteckningen på metoder som för att 

ingående studera ett fall, en person, en grupp eller en social enhet”. Vidare framhäver Patel och Davidsson (2011) att 

beroende på vad fallet är så kan fallstudie kombineras med andra insamlingsmetoder. I en fallstudie kommer 

forskaren att delta eller följa ett händelseförlopp för att få svar på förhållanden som har varit okända eller 

uppfattas annorlunda (Olsson och Sörensen 2011). 

I forskningsstudien kommer ett entreprenadföretags arbetsrutiner i en programvara att studeras, 

tillsammans med hur de har jobbar i olika projekt som har projekteras. Därför läggs stor fokus på hur 

referensprojekten ser ut idag, med fokus på att identifiera kvalitetssäkring av BIM-modeller, kalkyler i dagens 

arbete.   

Fallstudien av referensprojekten och programvaran kommer fokusera på att svara på följande 

forskningsfråga: 

I. Hur projekteras öppna byggsystem med VDC? 

 Litteraturstudie 

För att skapa en bredare blick om olika modeller som används i byggbranschen så genomförs en 

litteraturstudie i inledningsfasen av examensarbetet. Kunskapen som presenteras i litteraturstudien är 

sammanfattningar av olika teorier, modeller och undersökningar inom området (Patel & Davidsson, 2011).  

Litteraturstudien börjar med att studera liknande forskning inom områdena BIM, 4D-CAD och 5D-CAD. 

Informationen kommer hämtas från vetenskapliga artiklar, men fördjupas sedan med att studera 

doktorsavhandlingar, offentliga utredningar, examensarbeten samt tryckt litteratur. Även tolkningar från 

ledande företag i branschen kommer användas, då det ger en inblick om hur branschen ser på de 

lösningar/verktyg som finns idag. Dessa tolkningar hämtas främst från företagens egna hemsidor. 

De databaser som kommer användas vid litteraturstudien för vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, 

offentliga utredningar samt examensarbeten är Google Scholar och Luleå Tekniska Universitetsbiblioteks 
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sökkatalog Primo. Litteratur i tryckt format hämtas från stadsbiblioteket i Stockholm och Kristianstad. 

Övriga begrepp och förklaringar hämtas från Nationalencyklopedin. 

Vidare kommer litteraturstudien genom hela arbetes gång kompletteras med nya begrepp och förklaringar, 

detta då de har visar sig vara relevanta för studien. 

 Observationer 

Observationer är något som berör varje person dagligen, då vi samlar in information angående omvärlden 

och definierar en förhållning mot den genom våra tankar. Det som kännetecknar observationer är att de 

båda kan vara kvalitativa och kvantitativa. Beroende på vad som ska studeras så finns det flera olika typer 

av observationer och hur de genomförs. De olika typerna av observation är:  

- Direkt  

Hit hör observationer där forskaren observerar det händer runt omkring, men även 

videoupptagningar av försökspersoner. Informationen skaffar sig forskaren genom att 

studera händelser i dess naturliga kontext. (Olsson & Sörensen, 2011) 

- Indirekt  

Till den här gruppen hör observationer där forskaren observerar genom att samla in värden 

från mätutrustning, då det inte är möjligt för forskaren att själv observera fram värdena. 

(Olsson & Sörensen, 2011) 

- Deltagande 

Observationen begränsar sig till att forskaren har en betydande roll för resultatet giltighet 

genom sitt deltagande i form av exempelvis närvaro. (Olsson & Sörensen, 2011) 

Vidare kan de tre olika typerna av observationer delas upp i strukturerad och ostrukturerad observation. Den 

förstnämnda betyder att forskaren har ställt upp ett väl strukturerat arbetssätt så att situationer och 

beteenden som ska ingå i observationen är planerade. Motsvarande, så innebär en ostrukturerad observation 

att i utforskande syfte för att få så mycket underlag som möjligt kring en problemställning. (Olsson & 

Sörensen, 2011) 

I forskningsstudien kommer direkt observation användas, dock med fokus på både strukturerad och 

ostrukturerad observation. Genom att först observera hur olika modeller fungerar i programmet på ett 

ostrukturerat sätt, så kommer resultatet att bearbetas för att sedan på ett strukturerat sätt se om det 

föreslagna arbetssättet kommer att fungera. Följande forskningsfrågor och delfrågor ska besvaras genom 

detta arbetssätt: 

II. Hur ser en arbetsprocess för automatiserad 5D-projektering för öppna byggsystem ut? 

 Sammanställning 

Genom en sammanställning kommer kunskaperna från fallstudien och observationerna att vägas samman. 

Med syfte på att betona möjligheterna med en automatiserad 5D-projektering, kommer detta kombinerat 

litteraturstudien besvara följande forskningsfråga:  

III. Hur kan rutiner för en automatiserad 5D-projektering stödja processen i 

i) Organisations och process-perspektiv? 

ii) Byggdels-perspektiv? 

iii) Operationaliserings-perspektiv? 

 

2.4 Genomförande av forskningsstudie 

Nedan följer en sammanfattning om hur forskningsstudien har bedrivits samt en sammanfattning av vilka 

strukturer som har varit centrala vid den kvalitativa studien.  
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Strukturkarta för genomförandet beskriver hur forskningsstudien gått till och ligger som grund för 

rapportens struktur. Utöver detta har följande struktur följs för den kvalitativa metoden (se 2.3 

Insamlingsmetoder): 

- Informationsinsamling och analys sker i växelverkan. 

- Forskaren går ”i möte med data”. 

- Kontinuerliga jämförelser görs, likheter och olikheter undersöks. 

 

 

Figur 1 – Genomförandestruktur av forskningsstudie. 

Datainsamling och genomförande av analyser har skett med hjälp av 5D-verktyget Vico Office, men 

forskningens mål är att skapa en generell modell för 5D-planering oberoende 5D-verktyg. Detta gör att det 

föreslagna arbetssättet ska kunna appliceras på öppna byggsystem med andra 5D-verktyg. 

2.5 Reliabilitet 

Reliabiliteten av en forskningsstudie beskriver hur pass pålitligt den insamlade informationen är, det vill säga 

om samma resultat kommer att uppnås om nya mätningar görs på samma undersökningsområde. För att 

säkerhetsställa detta finns olika sätt, men där ett vanligt förekommande sätt är att återupprepa en mätning 

vid ett senare tillfälle för att se om den ger samma resultat. Reliabiliteten anses vara hög vid hög grad av 

överenskommelse mellan de olika mätningarna. (Olsson & Sörensen, 2011) 

Hög reliabilitet för forskningsstudien har erhållits genom att börja studien med att samla information 

angående de modeller och verktyg som används vid projektering av ett byggnadsprojekt, för att sedan 

fokusera på vilka verktyg som används i programvarorna. Med återupprepade analyser av resultat från 

referensprojekten och case-projekten, har likheter och olikheter undersökts. Vidare har det föreslagna 

arbetssättet med kvalitetssäkringen testats i ett verkligt projekt för att se om överenskommelsen mellan 

mätningarna är hög. Genom dessa åtgärder ska studien uppnå hög reliabilitet. 
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2.6 Validitet 

Med validitet menas att studien undersöker det som den avser att undersöka. Hög reliabilitet innebär inte 

hög validitet, då det inte är säkert att studien undersöker rätt saker.  

Det finns olika sätt att veta om validiteten är hög i forskningsstudien, där de vanligaste är följande: 

- Innehållsvaliditet 

Innehållet från litteraturstudierna analyseras så att de parametrar som är viktiga för de 

studerande området översätts till ett visst antar variabler. Dessa formuleras sedan i 

frågeställningar som används vid observationer av fallstudier eller arbetssätt etc. Hela detta 

förfarande, från insamling av teori till att formulera relevanta frågor, säkerställer att 

innehållsvaliditeten är hög. (Patel & Davidsson, 2011) 

- Samtida validiteten 

 Har även beteckningen som kriterievaliditet och är det säkraste sättet att studera validitet. 

Fokus ligger på att jämföra utfallet av mätinstrumentet med något annat mätinstrument. 

Dock behöver lämpliga kriterier finnas, annars måste andra typer av validitetsmätningar 

tillämpas. (Patel & Davidsson, 2011; Olsson & Sörensen, 2011) 

Innehållsvaliditet har erhållits genom att arbeta med frågor vid observationerna i fallstudien. Alla frågor har 

utformats från vad som har upptäckts som viktigt i litteraturstudien. Genom att testa olika projekt, med 

liknande metoder ska validiteten säkerhetsställas. 

2.7 Fallstudieföretaget 

 Veidekke  

Veidekke har sitt ursprung i Norge där det startade år 1936. Namnet syftar på ”vägbeläggning”, vilket var 

den ursprungliga inriktningen för företaget, som idag har utvecklats till Skandinaviens fjärde största bygg-, 

anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. (Veidekke Entreprenad AB, 2015b). Veidekke har sedan 2008 

arbetat med VDC i alla sina nya bostadsprojekt och har på senaste åren även tillämpat metoden inom 

anläggningsprojekt (Örn & Tunlid, 2015). 

Bolaget har tre huvudsakliga verksamhetsområden i Sverige: Veidekke Anläggning, Veidekke Bygg och 

Veidekke Bostad. Veidekke Affärsområde Bygg, som är centralorganisationen för all byggverksamhet i 

Sverige är i sin tur uppdelad i tre regioner samt flera mindre centrala avdelningar. Av dessa har studien ägt 

rum i samarbete med Region Bygg Stockholm samt den centrala avdelningen ”Strategi och 

verksamhetsutveckling”.  

 VeidekkeMAX 

Utvecklingen för priserna på nyproducerade flerbostadshus för byggherren har visat en kraftig 

kostnadsökning under de senaste årtiondena (Boverket, 2014). I en rapport från Byggkommissionen (2002) 

får byggbranschen mycket kritik för att de visar på låg produktivitet och den tekniska utvecklingen i 

branschen ligger långt efter andra branscher. För att hantera dessa ökade kostnader samt att utveckla 

processer i byggbranschen har företagen börjat tillämpa utformning mot produktplattformar. 

VeidekkeMAX är ett byggsystem framtaget för att vara en kostnadseffektiv lösning för byggherren 

(Söderberg, 2015). Genom att kombinera ett beprövat byggsätt med VDC, så har Veidekke lyckats att hålla 

nere kostnaderna för nya flerbostadshusprojekt. Byggsystemet marknadsförs som inte bara en produkt, utan 

ett helhetstänk som omfattar produkten, organisationen och processen (Veidekke ASA, 2014). Genom att 

minimera icke-värdeskapande aktiviteter så har Veidekke uppnått högre produktivitet.  
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Centralt i VeidekkeMAX är att hela processen studeras. I figur 2 så illustras de olika stegen i processen som 

har blivit identifierade (Veidekke ASA, 2014).  

 

Figur 2 – Processen i ett VeidekkeMAX projekt. 

Det första steget i processen är Projektering, där VDC appliceras och möjliggör 4D-simuleringar. Detta 

medför att projektet kan planeras fullt ut och planeringsfasen, som är en central del av den traditionella 

byggprocessen, kan på så sätt uteslutas.  

Det andra steget i processen blir Produktionen, där Veidekke har jobbat hårt med att platta till den traditionella 

organisationen. De involverar sina hantverkare i projekteringsfasen, vilket leder till färre fel och 10 % 

effektivare produktion (Veidekke ASA, 2014).  

Sista steget av processen är Slutprodukten, som består av flera komponenter som kan kombineras och 

detaljlösas, vilket gör att det finns hög flexibilitet för de arkitektoniska egenskaperna. Vidare förklaring av 

komponenterna beskrivs i kapitel 4.1.1.   
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 TEORI 
Nedan redovisas resultatet från en litteraturstudie som är gjord för att förtydliga de olika teoriområden som är centrala för 

studien. Avsnittet börjar med information om hur byggbranschen ser ut idag och övergår sedan till förtydligande av planerings- 

och processverktyg. 

3.1 Byggbranschen idag 

 Byggprocessen  

Byggprocessen kan delas upp i olika skeden och har olika namn beroende på vilken litteratur som studeras, 

men processen är densamma. Nordstrand (2008) delar upp byggprocessen i följande steg: 

- Byggherren beslutar om ett projekt (Idéstadie)  

Byggherren, det vill säga den som vill låta uppföra eller förändra en byggnad, beslutar sig för 

att hen vill genomföra ett projekt från en idé som de har. För att kartlägga förutsättningarna 

för projektet så görs ibland en förstudie. Under förstudien så bestämts ändamålet för projektet 

och en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna görs.  

- Produktbestämning (Studiens huvudfokus) 

Efter idén har uppkommit så behöver huset projekteras. Detta steg kan delas upp i 

programskede och projekteringsskede. Programskedet, som tar vid där förstudien slutade, kan i 

sin tur delas upp i utredningsarbete och programarbete. I utredningsarbetet så görs flera 

utredningar för byggnaden; verksamhetsanalys som tar upp vad bygganden ska användas till; 

lokalprogram och tekniskt program som tar upp funktionskrav för byggnaden och hur stora 

ytor som behövs etc.; miljöprogram som tar upp hur energihushållning ska åstadkommas 

samt miljökrav på bygganden. Det görs även olika utredningar, såsom lokaliseringsutredning, 

tomtutredning och utredningar om ekonomiska och tidsmässiga aspekterna för projektet. 

Allt detta sammanställs sedan i Byggnadsprogram (programarbetet), som ger underlag för 

byggherren att ta beslut om vidare projektering och vem som ska utföra den. 

Projekteringsskedet är där alla berörda discipliner, såsom konstruktörer (K), arkitekter (A) 

och installatörer (VVS, Vent, El etc.), bjuds in och måste samverka i ett projekt så att de kan 

ta fram systemhandling och slutligen bygghandling. Här har olika arbetssätt för att samverka 

mellan discipliner växt fram. Från byggnadsprogrammet preciseras utformningen på 

byggnaden genom förslagsritningar, där sedan bärande konstruktioner och 

installationssystem tas fram och fastställs i en systemhandling. Efter detta tas sedan 

bygghandlingarna fram, som utgör detaljutformningen av byggnaden och består av såväl A-

ritningar, K-ritningar, beskrivningar etc.  

Det finns idag flera olika sätt att projektera ett byggnadsprojekt (Olofsson, 2015b) och i ett 

projekt kan flera olika sätt användas för att få fram handlingarna som behövs till 

produktframställningen. Genom tiderna har dessa skilt sig åt (se Figur 3), där stor del av 

1800- och 1900-talets nybyggnationer projekterades med hjälp av fysiska modeller. Dessa 

minskade mycket när handritningar blev populärt i början av 1900-talet, som i sin tur har 

ersatts av att CAD under slutet av 1900-talet. I hand med att datorerna har utvecklats har 

BIM, Building Information Modeling, vuxit fram. BIM är en 3D-modell som har tillförts 

med information, såsom littera, ingående material etc. Detta projekteringssätt förväntas 

ersätta alla olika typer av projektering i byggbranschen under de kommande åren, då det 

samlar all information om bygganden på en plats.  
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Figur 3 – Utvecklingen av fysiska modeller till BIM i byggprocessen. Källa: Olofsson (2015b). 

- Produktframställning  

Innebär byggproduktionen av byggnaden, det vill säga när byggnaden uppförs. Detta utförs 

byggentreprenörer som tillsammans med andra entreprenörer låter uppföra byggnaden efter 

skrivit kontrakt med beställaren. Det finns olika entreprenadformer, såsom 

Totalentreprenad, Utförande entreprenad, Egen regi etc. Dessa skiljer sig åt över hur 

samarbetet ser ut mellan de olika disciplinerna i projektet.  

- Produktanvändning 

Det sista och längsta skedet i byggprocessen är produktanvändningsskedet och är det då 

byggnaden brukas. Här krävs olika förvaltningsåtgärder, såsom drift- och 

underhållsanvisningar av byggnaden så att den förvaltas på rätt sätt. Dessa tillhandahålls av 

de olika entreprenörerna som ingått i projektet. 

 

Den svenska byggprocessen har under flertalet år blivit kritiserad för dålig produktivitet 

(Byggkommissionen, 2002). Det är svårt att återkoppla från projekt till projekt med det traditionella 

byggandet, då utformningen och de tekniska detaljlösningarna är projektunika (Lidelöw et al., 2015). Detta 

har lett fram till att det industriella byggandet har växt fram, där en repetitiv process med väl dokumenterade 

metoder ska öka produktiviteten.  

 Industriellt byggande 

För att beskriva vad industriellt byggande är så måste skillnader från traditionellt byggande göras. Generellt 

sätt så går det att säga att det som skiljer mellan traditionellt bygganden och industriellt byggande är hur lång 

tid som läggs på varje steg i byggprocessen. Detta är dock väldigt övergripande, så för djupare kunskap 

kommer en redogörelse göras över skillnader mellan traditionellt och industriellt byggande.  

Inom traditionellt byggande, som representerar den översta grenen ”Detaljprojektering” i Figur 3, så 

projekteras varje projekt unik. Det innebär att alla lösningar, såsom tekniska lösningar till utformningen av 

byggnaden är framtagna endast för det aktuella projektet. Detta gör att traditionella byggande kretsar kring 

projektet, där varje projekt kan klassas som ett uppdrag ”… med en början och slut som ska som ska uppnås med 

avgränsande resurser”. (Lidelöw, 2015) 

Inom industriellt byggande är det väldigt viktigt att skilja på process och projekt. Det industriella byggandet 

är projektstyrt, men den industriella byggprocessen är något som ska gynna framtida projekt och få projekten 
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att samverka genom exempelvis erfarenhetsåterföring. Lidelöw et al. (2015) konstaterar följande 

särskillnader för det industriella husbyggandet: 

 ”Industriellt husbyggande som aktivitet blir förutsägbart men kräver stor förmåga till planering och samverkan. Resultatet 

blir serier av produkter som är mycket kostnadseffektiva (tack vara planering och erfarenhetsåterföring) och som kan 

förändras och anpassas till kundkrav, inom vissa ramar. Men det industriella kräver att det finns likheter från husprojektet 

till husprojekt” 

”I det industriella tänkandet investerar man i att dokumentera och länka projekt till varandra.” 

 

 

I Figur 4 går det att utläsa Kundorderpunkten, även känt som beställningspunkten, är en central del för att 

särskilja olika företags strategier för att producera en byggnad. Detta har stor betydelse för om ett 

byggsystem används eller om projekteringen och produktionen sker på traditionellt sätt. Produktionsstrategi 

är något som finns i alla branschen för att särskilja företagen åt (Lidelöw et al., 2015) och kan delas in i fyra 

olika delar beroende på vart beställaren och entreprenören möts i ett byggprojekt (Lidelöw et al, 2015; 

Olofsson, 2015c):  

- Normer och standarder - Detaljprojektering 

Detta utgör det traditionella byggandet, som är helt platsbyggt. Här utformas bygganden 

efter normer och standarder som finns i branschen (BBR etc.) och stora kvar ställs på att 

byggherren tillgodoser entreprenören med tillräcklig information så att bygganden går att 

uppföra. Med den här strategin för företaget så är det stor flexibilitet på utformningen och 

graden av standardisering är mycket låg. Sällan utförs den här typen av byggnader idag, då 

ett detaljprojekterat hus utförs ofta i kombination av en annan produktstrategi. Detta då 

kombinationen visar sig ofta vara mer kostnadseffektiv. 

 

Figur 4 – Olika kunderorderpunkter som styr vilken strategi företagen har för att producera en byggnad. 
Baserad på Lidelöw et al. (2015) och Olofsson (2015c). 
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- Öppna byggsystem - Kombinera byggdelar 

”Ett öppet byggsystem är en geometrisk beskrivning, som är tillgänglig för alla, av ingående byggdelars 

uppbyggnad samt hur de förbinds.” – Lidelöw et al. (2015) 

Produktionsstrategin uppkom redan under 1950-talet och innebär att byggnaden uppförs av 

mindre element som kan förtillverkas. Flexibiliteten för utformningen begränsas något i den 

här strategin, detta då delar av produktionen görs i fabrik. Fördelen med systemet är att det 

enklare vidareutvecklas genom erfarenhetsåterföring på varje enskild byggdel. 

 

- Slutna Byggsystem – Konfigurering 

”Ett slutet byggsystem är en geometrisk beskrivning av ingående byggdelars uppbyggnad samt hur de 

förbinds, kompletterat med en beskrivning av metoder som används vid produktionen och en organisation 

för att verkställa den.” – Lidelöw et al. (2015) 

Genom att skapa en tätare integrering mellan konstruktion och produktion så kan processen 

optimeras ytterligare. Detta genom att standardisera många av de ingående byggdelarna i 

systemet, så att det som återstår i projekteringen är en konfigurering. Konfigurering innebär 

att projektören kombinerar redan framtagna byggdelar, med specifikt produktionsflöde, till 

en byggnad. Dessa olika byggdelar är uppdelade i olika kategorier, exempelvis Ytterväggar, 

där det finns ett urval av olika typer av ytterväggar. Detta gör så att hela värdekedjan i 

projektet kan optimeras, men gör även att utformningen blir mindre flexibel än vid ett öppet 

byggsystem.  
 

Vid den här typen av produktionsfokus så används ofta stor del prefabricering. Detta gör 

det möjligt att bygga bostäderna i fabrik för att sedan lyftas direkt på plats och monteras på 

arbetsplatsen. Detta möjliggör att en effektivisering av fabriksproduktionen är möjlig. Det 

finns även slutna system där allt är platsbyggt, men då ligger fokus på att minimera ”löses på 

plats”-lösningar. Processen är ofta väldigt väl definierad så att effektiviteten blir hög och 

erfarenhetsåterföringen blir lättare.  

- Standardprodukter – Välj typhus  

Den sista produktkategorin som tas upp är standard produkter, där kundens valmöjligheter 

minimeras genom att endast tillåta kunden påverka få parametrar. Genom att göra detta blir 

samtliga produktionsmetoder, val och konstruktionslösningar kända och produktkategorin 

kännetecknas ofta som standardvillor. Avkastningen är oftast högre i den här kategorin, men 

företagen som är verksamma är väldigt kundnischade.  

De fyra olika grupperna går att hänvisa till det som inom marknadsekonomin kallas för strategiska grupper, 

som är en del av branschen där företag med liknande strategi befinner sig i. Företag använder sig av de 

strategiska grupperna för att analysera till vilken grupp som de tillhör då den mest sannolika primära 

konkurrensen i branschen kommer komma från företag inom samma strategiska grupp. Analysen kan även 

fungera som en indikation för att se vart det finns potentiella marknadsandelar. (Montanari et al., 1990) 

Fördelen med strategiska grupper är att det på ett visuellt fördelaktigt sätt kan delas upp i ett diagram. En 

X- och Y-axel som kan sättas till olika faktorer där företagen sedan delas upp i olika grupper beroende på 

hur de uppfyller de olika faktorerna. De olika grupperna kan uppfylla samma faktorer på en axel, men har 

olika egenskaper som gör att de uppfyller olika saker på andra axeln. Enligt Montanari et al. (1990) så kan 

många olika aspekter studeras; specialisering, marknadsstrategi, produktkvalité etc. Dessa kan relateras till 
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termer inom industriella byggandet; prefabriceringsgrad, arkitektonisk flexibilitet, kundnöjdhet, 

produktionskostnad etc.  

Beroende på vilken marknadsstrategi som företaget har så påverkas hela företagsstrukturen, vilken även 

påverkar hur utvecklingen av byggsystemet ska gå till. Lidelöw et al. (2015) beskriver att det finns en tydlig 

kedja av beroende i byggsystemet som påverkar varandra; utformningen av byggsystemet påverkar hur 

tillverkningen av de prefabricerade elementen ska gå till, som i sin tur påverkar logistiken på byggplatsen, 

vilket påverkar behovet av planering, som påverkar vilket informationsutbyte som måste finnas i projektet 

och så vidare. Detta gör att det är mycket viktigt att ta hänsyn till de delprocesser som finns i byggsystemet 

och optimering av dessa kan effektivisera systemet. Lidelöw et al. (2015) betonar att utveckling kan ske med 

liknande metoder som vid produktutveckling, vilket innebär att företaget använder intern kompetens för att 

definiera upp processer. För just produktionsplanering så är det extra viktigt att väga in kunskap från de 

som arbetar med montaget ute på plats (hantverkare, arbetsledare etc.), samt kunskap från de som utvecklar 

systemet. Ett sätt att göra detta och effektivisera olika delarna av byggprocessen idag är att använda sig av 

Virtual Design and Construction.  

3.2 Virtual Design and Construction 

Virtual Design and Construction är ett arbetssätt som introducerades vid CIFE (Stanford University, 2015), 

av Fisher och Kunz år 2004. Definitionen av VDC lyder (Fisher & Kunz, 2004): 

"Virtual Design and Construction (VDC) as the use of such multidisciplinary performance models of design-construction 

projects, including the product (i.e., facilities), organization of the design-construction-operation team, and work processes, to 

support explicit and public business objectives.” 

VDC bygger på samspel mellan olika discipliner i projekteringen och planeringen under byggprocessen. 

Genom att fokusera på hela processen och inte bara på informationsmodellen, så är det ett arbetssätt som 

skiljer sig från den traditionella byggprocessen. Det ska via samspelet skapa en effektivare process och klar 

struktur på arbetet. Arbetssättet består av fyra delar, där den första delen är projektets övergripande mål. De 

övriga tre delarna är (Fisher & Kunz, 2004; Örn & Tunlid, 2015): 

- Produkt 

VDC projekteras med hjälp av BIM. Jongeling (2008) beskriver att beroende på vem som 
frågas, så finns det skilda uppfattningar om BIM är en teknik, arbetsmetod eller en 
kombination av båda. 

BIM kommer från engelskans Building Information Modeling 
(byggnadsinformationsmodellering) och har sitt ursprung från Building Product Model som 
introducerades på 1970-talet (Jongeling, 2008). BIM har utvecklats utifrån CAD, som är 
datorsystem som genererar digitala filer (Eastman, 2008). Två av de ledande CAD-
leverantörerna definierar BIM som:  

”BIM is an intelligent model-based process that provides insight to help you plan, design, construct, and 

manage buildings and infrastructure.” - Autodesk (2015) 

“…When it comes to BIM everything starts with a 3D digital model of the building. This model, however, 
is way more than pure geometry and some nice textures cast over it for visualization. A true BIM model 

consists of the virtual equivalents of the actual building parts and pieces used to build a building. These elements 
have all the characteristics - both physical and logical - of their real counterparts.” - Graphisoft (2015) 

Från definitionerna ovan så går det att utläsa att BIM är en process där en 3D-modell tillförs 
med information. Jongeling (2008) beskriver att många av dagens 3D-modeller består av 



 
 
 

25 
 

”död” grafik, vilket menas att inte datorn kan förstå vad 3D-modellen representerar. Tabell 
1 nedan tydliggör vad ”död” grafik kan innebära, genom att jämföra skillnader mellan fyra 
olika sätt som en dörr kan ritas upp på i en dator.  

 
Tabell 1: Skillnader i tolkning av olika modeller. Baserad på Olofsson (2015b). 

Informationsmodell Utgående effekt 
 Tolkning 

Mänsklig Dator 

Bild - 
Informationsmodell  
(inskannad) 

 
 
 

 

Dörr Pixlar 

Ritningsmodell 

 
 
 

 

Dörr Linjer och bågar 

Geometrisk modell (3D) 

 
 

 
Dörr Ytor och volymer 

BIM 

 
 

 
 

Dörr 

 

Tabell 1 visar en tydlig koppling på varför projekteringen inom byggbranschen har rört sig 

från 2D-CAD till BIM, då fördelarna med att projektera med BIM är att all information kan 

samlas i ett element och datorn kan även förstå vad det är som har ritats upp. Eastman (2008) 

tar även upp följande fördelar med att projektera med BIM: 

- Tidigare och mer noggrann visualisering av design 

- Genererar ut 2D-ritningar från vilken typ av objekt eller vy som eftersöks 

- Möjliggör tidigt samordning mellan olika discipliner, så att exempelvis 

kollisionskontroller kan utföras. 

- Möjliggör att koppla ihop med kalkyl och generera ut kostnader för projektet under 

både idéstadiet och under produktbestämningen (se kapitel 3.1.2), där ändringar kan 

automatiskt kollas av mot kalkylen.  

- Länkning till energianalysverktyg möjliggör en tidig analys av energiförbrukning för 

byggnaden. 

- Med koppling mot tidplan möjliggör 4D-simulering. 

- Gör det lättare att tillämpa Lean Construction på byggnadsprocessen, då det går att 

koppla in exempelvis logistik så att arbetet kan utföras i rätt tid.  

- I förvaltningsstadiet av byggnaden så är det lättare att hitta information om en viss 

byggdel eller installationsdel då informationen har lagrats kopplat till en 3D-modell.  

 

- Organisation 

Genom att arbeta med en bestämd strategi så kan tydliga roller skapas för teamet i projektet. 

Stort fokus läggs på att rätt person med befogenhet att exempelvis fatta beslut är med i 

projektet från första början och att han/hon vet sitt uppdrag och vilka förutsättningar som 

ställs. Då alla vet sina roller i projektet så kan framgångsrika team skapas, där den totala 

sociala kompetensen är i centrum.  

 

- Process 
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Vid projektering med VDC kan en process vid namn ICE, Integrated Concurrent 

Engineering, användas för att skapa informationsbyte mellan olika discipliner. Det finns flera 

definitioner på ICE, i boken Virtual Construction (Olofsson et al., 2007) beskrivs ICE som 

ytterligare en disciplin på CE, Concurrent Engineering. CE är en metod för att fastställa att 

produktutvecklingen följer kundernas förväntningar genom att fokusera på fem 

nyckelelement. Dessa nyckelement baseras på att (1) en nutida process (2) där involverande 

aktörer (3) tar fram en produktmodell (4) med datorverktyg (5) i miljöer som gynnar 

samarbete (Olofsson et al.,  2007).  

Det som skiljer ICE mot CE är att det kräver en ännu tydligare integrering mellan de olika 

aktörerna. ICE bygger på principen att det ska ta kort tid mellan fråga och svar genom att 

samverka alla olika aktörer inom projekteringsprocessen på samma plats. ICE mötena pågår 

hela dagarna i mötesrum, där det ställ stora krav på vilken teknik som används.  

De tre olika delarna som har beskrivits ovan är grunder som styrs med arbetssättet VDC. För att använda 

sig av 4D- och 5D-planering av i processen så behövs det arbetsmetoder så att ingående data (information) 

blir rätt i projektet. Här är aktivitetsplaneringsverktyg en central grund. 

3.3 Aktivitetsplanering 

Under ett tidigt skede i projektet så behöver projektmedlemmarna göra en lista över de aktiviteter som 

kommer finnas i projektet. Detta blir de aktiviteter som listas i kalkylen och som kommer användas för att 

skapa tidplanen. Det finns flera olika metoder för att strukturera upp vilka aktiviteter som kommer återfinns 

i ett projekt, där en av de vanligaste i branschen idag är Work Breakdown Structure.  

 Work Breakdown Structure 

Work Breakdown Structure (WBS) är ett planeringsverktyg som används för att progressivt bryta ner de 

olika aktiviteterna i ett projekt till mindre delaktiviteter (Ibrahim et al., 2009). Genom att definiera 

”arbetspaketen” som finns i ett projekt så anses det att WBS är bland de viktigaste verktygen för 

projektledningen. Det ger en bas för alla planering, såsom information till beslutsunderlag, tids- och 

kostnadsplanering etc. 

Arbetssättet med WBS är att börja med att kolla på hela projektet som första aktivitet, detta för att försäkra 

sig om att alla aktiviteter i projektet beaktas, se Figur 5. Processen är att bryta ner huvudaktiviteten till 

delaktiviteter, som i sin tur progressivt delas upp i nya delaktiviteter. Detta pågår tills hela projektet anses 

vara tillräckligt uppdelat och på sista nivån så återfinns så kallade ”arbetspaket” (Ibrahim et al., 2009). Dessa 

arbetspaket representerar olika ansvarsområden, där de delas upp till enskilda projektmedlemmar eller till 

berörd disciplin i projektet (Haugan, 2002).  

 

 
Figur 5 – Exempel på WBS med nivåindelning, gjord efter Olofsson (2015a). 
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Arbetspaketen är de som behöver kopplas mot en 3D-modell för att nyttja de fördelarna som BIM 

möjliggör. För att göra den koppling så behöver 3D-modellen och kalkylen klassificeras så att rätt byggdel i 

3D-modellen kopplas till rätt kalkylpost.  

 Klassificering av byggnadsdelar 

Klassifikation av byggnadsdelar är en central del i BIM och som är viktigt för överföreningen mellan olika 

informationsmodeller. Klassifikation innebär att indela en samling objekt i klasser med utgångspunkt från 

ett syfte (Ekholm, 2001). 

Ett klassifikationssystem fungerar som en kommunikationsmodell mellan olika aktörer i branschen 

(Larsson, 2015). En kommunikationsmodell kan ses som en förenkling av verkligheten (Nilsson & 

Waldemarson, 2011) 

Det finns idag flera typer av klassifikationssystem som används. Vilket system som tillämpas beror på många 

faktorer, såsom beställarkrav och vilken entreprenör som ska bygga etc. I den här studien kommer BSAB-

systemet, utvecklat av Svensk Byggtjänst ligga som grund för klassificeringen. Syftet med BSAB är ”att 

identifiera, dela upp och sortera in information på ett likartat sätt för all bygg- och fastighetsverksamhet, oberoende av i vilken 

tillämpning informationen finns eller vilken aktör som hanterar den” (Byggtjänst, 2015).  

Klassifikationssystemet är sammanlänkande med WBS-analysen av projektet, där uppdelningen enligt 

BSAB-systemet bildar en WBS där byggnadsdelar har specifikationslittera. Byggtjänst (2015) tar upp att det 

är nödvändigt med en företagsspecifik nivå för att specificera BSAB-systemet, se Figur 6. 

 

 

Figur 6 – BSAB-systemet och företagsspecifik nivåindelning. 

 

Den företagsspecifika nivån bestäms internt inom företaget. Inom det industriella byggandet med 

produktplattformar som styrs med BIM-verktyg är detta en extra viktig del. För att skapa kopplingar mellan 

BIM-modellen, kalkylen och tidplanen krävs detta att de ingående byggnadsdelarna har rätt littera. Exempel 

på specifikationslittera ges nedan i Figur 7. 

 

 
Figur 7 – BSAB-kod och företagsspecifik nivå i ett specifikationslittera. 

 

BSAB-systemet 

 
 

Företagsspecifik nivå 
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 Line-of-balance 

När en byggnad projekteras så finns det olika planeringsverktyg som kan appliceras för att tidsplanerna 

produktionen. Här har byggbranschen har under många år använt CPM, Critical Path Method. CPM är ett 

aktivitetsbaserat planeringsverktyg som bygger på att byggnadsplaneraren integrerar produkten (vad som 

ska göras) med processen (hur det ska göras). Detta leder ofta till väldigt komplexa visualiseringar, oftast 

presenterade genom Gant-schema (se Figur 8), som är svåra att uppfölja och se hur olika aktiviteter hänger 

ihop när de blir för detaljerade. Krockar mellan olika discipliner (olika arbetslag inom byggproduktionen) 

på lägesnivå går inte heller att utläsa ur diagrammet. Detta är något som löses med Line-of-Balance (LoB). 

(Jongeling & Olofsson, 2007) 

 

 
Figur 8 – Gant-schema. De vertikala strecken i bakgrunden symboliserar dagsindelning resp. 

veckoindelning och de horisontella staplarna är aktiviteten.  

LoB är ett planeringsverktyg som utvecklades redan under 1940-talet av Amerikanska flottan och som senare 

applicerades på husproduktion av Nation Building Agency (Storbritannien) (Henrich et al., 2005). Det går 

under många olika namn, såsom ”Flowline”, ”Vertical Planning Method” etc. och är en del av 

planeringsprocessen inom VDC. LoB använder linjer i ett diagram för att visualisera olika aktiviteter utförda 

av olika arbetslag på specifika platser i ett projekt. (Jongeling & Olofsson 2007) 

Att planera med LoB börjar med att bryta ner projektet i olika platser, såsom ”Våning 1” i ”Byggnad A”(se 

Figur 9). Genom att hämta totaltider från kostnadskalkylen för de olika aktiviteterna på lägesnivå så kan ett 

diagram uppföras. 

 

Figur 9 – LoB med markerade brister.   

De linjer som presenteras ovan i Figur 9 representerar aktiviteter i projektet. Markering (1) representerar då 

aktiviteterna korsar varandra, vilket innebär en krock mellan två discipliner på lägesnivå. Detta är något som 

 

(2) 

(3) 

(1) 

(4) 
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planeraren för projektet vill undvika och något som inte kommer upptäckas med en CPM. Utöver krockarna 

så lyfter Jongeling & Olofsson (2006) fram åskådliggörande av: 

- ineffektiv användning av tiden. (2) 

- aktiviteter som börjar samtidigt. (3) 

- bristen på tidsbuffertar mellan aktiviteter. (4) 

Genom att ta tillvara på informationen som ges ovan kan aktiviteterna planeras effektivare (se Figur 10). 

Aktiviteterna får tidsbuffertar genom att schemaläggas senare och arbetet på varje aktivitet resursbeläggs så 

att ett kontinuerligt arbete kan utföras. Detta ger en produktionstakt där aktiviteterna tar lika lång tid och 

faktorer såsom avstämningar mot tidplan för arbetsledning är lättare att följa upp då avstämning kan ske på 

lägesnivå. 

 

 
Figur 10 – Jämförelse mellan två LoB. Till vänster: Åskådliggör LoB innan omstrukturering. Till höger: En 

optimal LoB, där produktionstakten är justerad så att ett kontinuerligt arbete kan utföras.  

Andra fördelar som sker med att planera enligt LoB är att det ger ett incitament till arbetslagen på 

produktionsplatsen. Byggnadsarbetare tenderar att fokusera på sitt eget arbete, vilket ofta resulterar i att de 

inte vet om anslutande aktiviteter eller påverkan hur fel kan uppstå i produktionen. Kontinuerligt arbete där 

visualisering av produktionstakten möjliggörs tenderar uppmuntrar arbetarna förbättra sitt eget arbete och 

koordinera det mot andra arbetslag. (Jongeling & Olofsson, 2007)  
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 RESULTAT  
Resultatet som presenteras i detta avsnitt ligger som grund för analysen och slutsatserna i studien. Avsnittet börjar med att 

presentera hur organisationen ser ut där studien har ägt rum. Detta följs av en sammanfattning av produktplattformen, som 

är central för studien.  

Vidare ges en beskrivning av referensprojekten, följt av en beskrivning om hur arbetet i programvarorna vid 5D-planering ser 

ut. Identifierade samband vid observationerna av projekten presenteras, för att avslutningsvis presentera de case-projekt som 

användes vid analysen. 

4.1 Forskningsfråga I 

Hur projekteras öppna byggsystem med VDC? 

 Produktplattformen  

Den primära anledningen med att utveckla produktplattformar är att öka produktiviteten genom att minska 

varieteten av både produkter och processer inom byggbranschen (Haug et al., 2009). Fallstudiens 

byggsystem har anpassat sin process genom att på förhand bestämma vilka komponenter som får ingå i 

projekten. Detta innebär att alternativa produktionsmetoder kan tillämpas, såsom prefabricering etc. I Tabell 

2 nedan presenteras de ingående huvudgrupperna av komponenter som återfinns i stommen i ett projekt. 

Varje huvudgrupp består av flertalet olika komponenter, där flertalet av de ingående komponenterna är 

prefabricerade.  

Tabell 2: Beskrivning av de olika huvudgrupperna i för stommen i produktplattformen VeidekkeMAX. 
Källa: Söderberg (2015).  

Huvudgrupp Beteckning Beskrivning 

Installationsmodul  (I) Badrumsmoduler. Dessa innehåller även alla försörjningsschakt till 
lägenheten och finns i olika modeller för att möjliggöra hög 
flexibilitet för planlösningen av byggnaden. De tillverkas i en fabrik 
i Sala och placeras på bjälklaget under stomuppbyggnad.  

Ytterväggselement (YV) Bärande sandwichelement som består av en betongskiva på 120-150 
mm innerst och en 80mm betongskiva ytterst. Isoleras med 180mm 
grafitisolering mellan betongskivorna och väggen levereras 
färdigmålad. Alternativa ytskikt finns att välja. 

Innerväggar (IV) Är i sin tur uppdelad i två olika huvuddelar, bestående av bärande 
och icke-bärande innerväggar. De bärande innerväggarna är 
prefabricerade 200mm betongväggar som används i trapphus och 
som lägenhetsavskiljande väggar. De icke bärande innerväggarna 
består av lättklinkerelement som är helt oorganiska, vilket medförs 
att de kan uppföras under stomskedet. 

Bjälklag (BJK) Består av prefabricerade massiva förspända betongbjälklag med en 
tjocklek på 230mm. Dessa har en spännvidd på maximalt 9m och 
normal bredd på 2,4m. Efter installationsdragning är klar så pågjutes 
40mm flytspackel. 

Trappor (TRP) Raka halvlöpstrappor med vilplan som utförs i prefabricerad betong.  

Balkongplattor (BLK) Prefabricerad betongplattor som infäst med dragstad eller 
pelarlösning. Alternativa infästningslösningar finns. 

Loftgång (LG) Prefabricerade loftgångsbjälklag (LG-B) som bärs upp av pelare 
(LG-P).    
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För att få en överblick om hur byggsystemet används i Vico och vilka aktiviteter som återfinns i tidplanen 

för stommen, har tre referensprojekt studerats. Dessa projekt är delvis eller helt uppbyggda efter 

byggsystemet och där ett av projekten har byggs klart, ett är under byggnation med delvis inflyttning och ett 

är under byggnation av stommen. Nedan kommer resultatet från fallstudie av projekten presenteras, 

baserade på följande frågor: 

a) Hur ser platsindelningen ut i projekten? 

b) Hur är tidplanen presenterad i projektet? 

c) Hur är aktivitetslistan upplagd i projektet? 

d) I vilken ordning har platsledningen valt att producera stommen?  

 Hildedal 

(Färdigställt) 

 
Figur 11 – Illustration över Hildedal 

a) Platsindelningen är gjord på horisontell nivå endast och det är bara planen som presenteras i tidplanen.  

b) Tidplanen är gjord i Plancon och presenterad i en CPM.  

c) Information saknas.  

d) Aktiviteterna i stommen följer följande nedanstående ordning: 

i. Badrumsmodul 

ii. (Inlastning) 

iii. Ytterväggar 

iv. Innerväggar 

v. Bjälklag 

vi. Trappor 

vii. Balkonger 

viii. (Skarvgjutning) 

 Traversen 

(Under byggnation med delvis inflyttning) 

 
  Figur 12 – Illustration över Traversen 

a) Platsindelningen i projektet sker först på en vertikal nivå i Vico för att definiera husindelningen i 

projektet. Sedan en horisontell nivå för att dela upp efter våningsplan.  

b) Tidplanen är gjord i Schedule Planner och presenterad i en LoB. Aktivitetslistan har exporteras från 

Schedule Planner till en separat fil, vilket innebär att den automatiska uppdateringen av tidplanen när 

mängderna ändras i Vico är bortkopplad.   

http://projekt.veidekke.se/sidor/554286/Bilder/Vy längs allé -2013-10-21.jpg
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c) Aktivitetslistan är uppbyggd så att huvudaktiviteterna (1) är benämns som ex. ”Stomme”. Sedan ligger 

de ingående aktiviteterna (2) under dessa, såsom ”Ytterväggar”, ”Innerväggar” etc. Aktivitetsposterna 

som kopplas med resurser (3) och benämns delvis efter specifikationslittera, exempelvis ”400mm” och 

”460mm” under aktiviteten ”Ytterväggar”. Dock har inget genomgående mönster för benämning på 

aktiviteterna identifierats, utan har anpassats efter produktionsansvarigas önskemål (se i figur 14 nedan) 

 

 
Figur 13 – Aktivitetslista för Traversen 

d) Aktiviteterna i stommen följer följande nedanstående ordning: 

i. (Utsättning) 

ii. Badrumsmodul 

iii. Innerväggar 

iv. Yttervägg 

v. Bjälklag 

vi. Balkonger  

vii. Trappa 

viii. Loftgång 

 

 Kvarnbergsplan  

(Under byggnation av stommen) 

 
Figur 14 – Illustration över kv. Kvarnbergsplan  

a) Platsindelningen i projektet sker först på en vertikal nivå i Vico för att definiera husindelningen i 

projektet. Sedan en horisontell nivå för att dela upp efter våningsplan. 

b) Tidplanen är gjord i Schedule Planner och presenterad i en LoB. Enhetstiderna till aktiviteterna är 

kopplade till kalkylen och automatisk uppdatering av tidplan sker när ny modell laddas in.  

c) Aktivitetslistan är uppbyggd i samma struktur som Traversen, dock med annan benämning på 

aktiviteterna. 

d) Aktiviteterna i stommen följer följande nedanstående ordning:

i. Ytterväggar 

ii. Badrumsmoduler 

iii. Innerväggar 

iv. Loftgångspelare 

v. Trappor 

vi. Bjälklag 

vii. Loftgångsplatta 

viii. Balkongplatta 



 
 
 

33 
 

 

 Resultat av observationer 

Följande slutsats av resultatet av de olika frågeställningarna på de tre referensobjekten kan göras: 

a) Hur ser platsindelningen ut i projekten? 

Platsindelningen för alla de olika projekten ser annorlunda ut vilket kan spåras till att det är olika 

människor som utförde planering av arbetet, men även att förutsättningarna såsom antal trapphus och 

våningar varierar från projekt till projekt. Detta medför att produktionens upplägg ser annorlunda ut 

från byggnadsprojekt till byggnadsprojekt.  

b) Hur är tidplanen presenterad i projektet? 

Presenteras i både LoB och i CPM. Anledningen till att det används olika programvaror för de olika 

projekten, där Hildedal har använts sig av Plancon som inte stödjer LoB. Traversen och Kvarnbergsplan 

är uppbyggda båda först i Vico Office, vilket medförde att de kunde koppla vidare mängderna och 

aktiviteterna till Schedule Planner, som i sin tur möjliggjorde tidsplanering i LoB. 

Även beroende på vilken platsorganisation så finns det olika kunskaper i planeringsverktygen. LoB ses 

som relativt nytt sätt och planera inom Veidekke och har inte spridits i organisationen mer än inom 

Bygg Stockholm, vilket medför att det är olika planeringsverktyg som använts.  

c) Hur är aktivitetslistan upplagd i projektet? 

Aktivitetslistan är upplagt enligt samma struktur för Traversen och Kvarnbergsplan. Detta härleds till 

att båda projekten är för Bygg Stockholm och skapade i Vico Office.  

d) I vilken ordning har platsledningen valt att producera stommen?  

De olika projekten har valt att gå fram med stomcykeln på olika sätt. Detta kan härledas till följande 

saker: 

- Olika platsledning på de olika projekten, vilket medför olika erfarenheter från hur stomcykeln 

ska genomföras. 

- Beroende på badrumsmodulens placering i lägenheten så kan det vara svårt att utföra 

produktionen utan att sätta modulen först. Detta förklaras i att varje modul har infästningar i 

bottenplattan på två motstående sidor (ej schaktsida), som den ska lyftas i. Dessa infästningar 

är gjorda så att det inte går att lyfta ner modulen och koppla loss den fall det står en 

lägenhetsavskiljande vägg redan på plats.  

- Ytterväggarna kan med fördel monteras först för att skyddsräcken inte behöver sitta kvar på 

utkanten av bjälklaget när dessa är monterade.  

 

4.2 Forskningsfråga II  

Hur ser en arbetsprocess för automatiserad 5D-projektering för öppna byggsystem ut? 

 Arbetet i Vico Office 

För att skapa 4D- och 5D-modeller genom en BIM-modell så har Vico Office använts i studien. Namnet 

Vico står för Virtual Construction och är en programvara utvecklad Trimble. Företaget är ledande i 

programutvecklingsbranschen och har bl.a. har utvecklat Tekla, SketchUp, Prolog etc. (Mälarholm, u.åa)  

Arbetet i Vico är fokuserat runt en datorbas, som kan kopplas mot en intern server (egen dator) eller mot 

en extern server (nätverksanknuten). Genom att ladda in BIM-modeller från moduleringsprogrammen, 

tillhandahållna från varje enskild disciplin (A eller K), så skapas egna Vico-baserade BIM-filer på servern. 
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Detta betyder att varje gång som en disciplin ändrar i sin modell så ändras modellen inte i Vico. För att 

uppdatera modellen behöver den laddas in på nytt och äldre modell måste avaktiveras.  

Vico har en förinställd funktion där den tar alla olika byggdelar i en modell, uppdelade genom angivet 

specifikationslittera, och delar upp i olika mängder. Exempel på dessa mängder är Top Surface Area 

(Toppytans area), Count (Antal) och Gross Volym (Volym av element) som illustreras i Figur 15 nedan. 

Programmets hela grund bygger på den funktionen, då det är mängderna som används för att koppla BIM-

modell mot kalkyl och tidplan. 

 

 
Figur 15 – Modellmängder i Vico. 

När väl modellen är inladdad i Vico så är det endast att börja koppla modellmängderna mot kalkylposter. 

Kalkylposterna är uppbyggda efter egen struktur, då Vico inte innehåller några referensobjekt. Alternativt 

kan dessa laddas in från andra program, såsom Excel, MAP eller Bidcon (Vico, u.åb). 

Genom att dra mängdobjektet för en byggnadsdel till ”Mängd”, se (3) i Figur 16, så har en koppling skapats. 

Kopplingen presenteras sedan i Formelrutan (1), där den vid korrekt koppling har en grön formel. Om 

modellen laddas in på nytt, och byggnadsdelen har fått nytt specifikationslittera, så kommer kopplingen inte 

att fungera och markeras som röd i formelrutan. Visningsmenyn (2) för kalkylen är något som sätts själv 

beroende på vad som eftersökts.  

 
Figur 16 – Kalkyl i Vico.  

Efter att (även möjligt innan) mängderna är kopplade mot olika kalkylposter så kan en platsindelning göras 

i Vico. Beroende på utformningen som modellen har så kan en vertikal och/eller horisontell platsindelning 

göras. Den vertikala platsindelningen kan beskrivas som den som delar upp BIM-modellen i olika hus eller 

i trapphus och den horisontella är den som delar upp per plan.  

Platsindelningen gör att Vico beräknar om mängderna till benämnd plats, vilket gör att det skapas en 

platsprecision i tidplanen. Platsprecisionen är uppbyggd i steg, där den första nivån är 1: Projektet, följt av 

nivå två som oftast representerar husnummer och sedan nivå tre som representerar våningsindelningen. 
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Uppdelningen är unik för varje projekt och skapas efter projektets förutsättningar, vilket gör att den oftast 

behöver ske manuellt. Men i fall, där det inte behöver ske en vertikal platsindelning, så utnyttjas Vicos egna 

automatiska platsindelning som bygger på att våningsplan läses in från moduleringsprogrammet till den 

aktuella BIM-modellen. 

När platsindelningen är gjord så börjar arbetet med tidplan i Vico. Första steget är att skapa en aktivitetslista, 

som består av huvudaktiviteter uppbyggda av de olika aktiviteterna i ett projekt. Aktivitetslistan går inte att 

hämta in från andra program eller från något referensprojekt, vilket gör att den behöver skapas på nytt för 

varje projekt.  

Efter aktivitetslistan är skapad så kopplas kalkylmängderna till tidplanen genom att dra över mängderna 

manuellt från kalkylen till aktivitetslistan. Detta gör att aktiviteterna blir resursbelagda och det är här som 

kopplingen mellan kalkyl och tidplan i Vico först har skapats (se Figur 17). 

 
Figur 17 – Koppling mellan kalkyl och tidplan. 

 

För att arbete ska skapas för varje aktivitet, så fylls timmar/enhet i för det av resurserna som är arbete som 

ska utföras (se Figur 18). Här fylls ofta 1h per enhet i, då åtgångstalet för resursen ofta korrigeras i kalkylen. 

Arbetet med att fylla i detta är det sista som görs i Vico. Arbetet med att länka aktiviteterna i en tidplan sker 

i Schedule Planner, som är ett separat program som är sammankopplat med Vico genom en insticksmodul.   

 

 
Figur 18 – Resursbeläggning för olika aktiviteter i Vico. 

 

 Arbeta i Schedule Planner 

Arbetet i Schedule Planner börjar med att redigera aktiviteterna som har hämtats in från Vico. Aktiviteterna 

är förinställda att vara ”Snarast möjligt”, ”Kontinuerlig” och ”Snarast kontinuerlig” (se markering (1) i Figur 

19 – Redigering av aktiviteter i Schedule Planner.), vilket behöver avmarkeras för varje aktivitet. Även 

”platsprecisionen” (2) behöver ändras till minsta möjlig, för att kunna dela upp aktiviteten per hus, trapphus 

och/eller våningsplan. Dessa ändringar är kopplade till att ändra så att aktiviteterna inte har interna 

beroenden, dvs. att de inte ska följa en kontinuerlig ordningsföljd, samt att de ska kunna delas upp på den 

platsprecision som är definierad i Vico.  
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Figur 19 – Redigering av aktiviteter i Schedule Planner. 

För att skapa beroenden mellan de olika aktiviteterna så kan flera olika arbetsvyer i Schedule Planner 

användas. Kopplingar kan ske i LoB-vy, Gant-vy eller i Nätverksvyn, där den sistnämnda är den vy som 

används i projektering i ett VeidekkeMAX projekt. Valet att arbeta i den vyn har baserats på att det är bäst 

från en illustrativ synpunkt när det kommer till att presentera aktiviteterna på ett överskådligt sätt. Det är 

även inte nödvändigt att arbeta i en mer detaljerad vy som tillhandahålls i som Gant- och LoB-vyn.  

Länkningarna (se markeringar (1) i Figur 20) mellan aktiviteterna skapas genom att länka aktiviteterna enligt 

det kopplingsschema som på förhand har bestämts. För att skapa en rundgång, dvs. att aktiviteterna delar 

upp sig enligt platsprecision, så dras en länk mellan sista aktiviteten i kopplingsschemat till den första 

aktiviteten och platsfördröjning (se markering (2) i Figur 20) sätt lika med ett. 

 
Figur 20 – Illustration av nätverksvyn, kopplingar mellan aktiviteter samt platsfördröjning i Schedule 

Planner. 

I ett VeidekkeMAX-projekt så kopplas ofta det som hör till stomme under mark i en egen rundgång, samt 

det som hör till stomme över mark i en annan. Detta medför att koppling mellan dessa två måste ske 

manuellt genom att gå in på ”Redigera aktivitet” för den aktivitet som ska kopplas, för att sedan gå in under 

fliken ”3: Beroenden”. Under fliken listas alla beroende som har skapats i nätverksvyn för aktiviteten och 

här kan nya beroende skapas med platsberoenden. Beroende på projekt och platsindelning, så utgör detta 

en omfattande del av hanteringen av länkningar mellan olika aktiviteter i Schedule Planner. 

 Case-projekt 

I kapitel 4.2.4 kommer två projekt att presenteras som har använts för att bekräfta att sambanden som 

identifierats mellan referensprojekten. Projekten har ritats upp i Revit Architecture 2015 och är litterade 

efter ett klassifikationssystem som används på företaget och som skickas ut till arkitekter när de ritar upp 

BIM-modellen. Detta för att säkerhetsställa att byggdelarna i projekten har rätt littera i skedet innan 

modellen laddas in i Vico, vilket är en av de vanligaste bristerna i ett VeidekkeMAX-projekt föreligger. 
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Observationerna har som syfte att svara på frågorna: 

- Fungerar automatiska kopplingar i kalkylen när en ny BIM-modell laddas in som har rätt 

specifikationslittera? 

- Uppdateras aktivitetslistan automatiskt när en ny modell laddas in i en referensfil? 

- Vad händer med kopplingarna mellan aktiviteterna i Schedule Planner när mängderna uppdateras 

samt när nya modeller laddas in i projektet? 

 Testmodeller 

Modell 11A (se figur 22) är ett punkthus som är uppbyggt för att testa hur kopplingarna sker i Vico mellan 

BIM-modell, kalkyl och tidplan. Modellen används främst till att skapa en grund till Modell 11B, så att det 

går att se om det sker automatiska kopplingar när en ny modell laddas in i arbetsfilen. Modellen är uppbyggd 

för att minst täcka av en sort av alla olika delar som ingår i stombyggnationen.  

Tabell 3: Info Modell 11A 

Projektbenämning Modell 11A 
Antal hus (våningar inkl. källarplan) 1 st (8st) 
Ingående olika byggdelar 18 st + 1st olika badrumsmoduler 

 
Figur 21 – Modell 11A. Se Figur 23 för beteckning av de olika byggdelarna. 

Modell 11B är uppbyggd efter Modell 11A och används för att testa vad som händer när platsindelningen 

blir annorlunda i Vico. Tillskillnad från modell 11A så måste en platsindelning ske vertikalt för att möjliggöra 

olika tidplaner för de tre olika husen.  

 Tabell 4 – Info Modell 11B 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektbenämning Modell 11B 
Antal hus (våningar inkl. källarplan) 3 st (9st, 13st, 7st) 
Ingående olika byggdelar 18 st + 3 olika badrumsmoduler 

Figur 22 – Modell 11B 
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 Resultat av observation 

Fungerar automatiska kopplingar i kalkylen när en ny BIM-modell laddas in som har rätt 

specifikationslittera? 

- Kopplingen för de båda modellerna fungerar felfritt och behövde inte kompletteras.  

Uppdateras aktivitetslistan automatiskt när en ny modell laddas in i en referensfil? 

- Då det var olika platsindelningar för de två projekten så skapades en annorlunda struktur på 

aktivitetslistan. Modell 11B visade sammanlagt mer tider då mängderna hade reglerats uppåt i 

jämförelse med Modell 11A.  

Vad händer med kopplingarna mellan aktiviteterna i Schedule Planner när mängderna uppdateras samt när 

nya modeller laddas in i projektet? 

- Mängderna läses in på nytt och enhetstiderna ändrades enligt data från aktivitetslistan i Vico. Då 

Modell 11B laddades in istället för Modell 11A så var platsindelningen tvungen att kompletteras. 

Tiderna i tidplanen uppdaterades automatiskt och kopplingarna mellan aktiviteterna var kvar trots 

att en vertikal platsindelning gjorts.  
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 ANALYS 
Kapitlet börjar med en analys av byggsystemet VeidekkeMAX, med mål på att placera det i ett av segmenten 

enligt Figur 4 i kapitel 3.1.2. Efter detta sker en analys av varje forskningsfråga, som sedan ska ligga som 

grund till slutsatserna i studien. Analysen bygger på teori- och resultatkapitlet och följande forskningsfrågor 

kommer analyserade: 

I. Hur projekteras öppna byggsystem med VDC? 

II. Hur ser en arbetsprocess för automatiserad 5D-projektering för öppna byggsystem ut? 

III. Hur kan rutiner för en automatiserad 5D-projektering stödja processen i 

i) Organisations och process-perspektiv? 

ii) Byggdels-perspektiv? 

iii) Operationaliserings-perspektiv? 

5.1 Öppna och slutna byggsystem 

Stor del av datainsamlingen i studien har skett genom observation av byggsystemet VeidekkeMAX och 

kommer ligga som grund för att besvara forskningsfrågorna. Detta medför att en analys angående 

byggsystemets positionering i det industriella byggandets fyra olika kategorier (se Figur 4 i kapitel 3.1.2) är 

nödvändig för att definiera om byggsystemet kan anses vara öppet eller slutet. 

Från teoristudien (se kapitel 3.1.2) angående industriella byggsystem går det att utläsa att beroende på vart 

kundorderpunkten är i ett projekt, så har det stor betydelse på om ett byggsystem används eller om 

projekteringen och produktionen sker på traditionellt sätt. Då VeidekkeMAX är ett byggsystem så kan det 

uteslutas att det tillhör det traditionella husbyggandet, där varje byggnad projekteras unikt. Det går även att 

utesluta det tillhör kategorin ”Standardprodukter”, då ”samtliga produktionsmetoder, val och 

konstruktionslösningar” inte är kända på förhand. 

De två kvarstående kategorierna, Slutna- respektive Öppna byggsystem, skiljer sig i teorin åt att det finns en 

ägare/utvecklare av ett slutet byggsystem, medan för det öppna byggsystemet är det ett flertal företag på 

marknaden som driver utvecklingen och ingen ensam ägare av systemet finns.  

VeidekkeMAX är idag ett byggsystem som delvis uppfyller punkterna för att vara både ett öppet och ett 

slutet byggsystem. Det kan anses vara ett öppet byggsystem då produktionsmetoderna med att använda 

prefabricerade byggnadsdelar under stombyggnationen är metoder som delas med andra företag och är väl 

kända på marknaden. Det kombinerat med att flexibiliteteten i den arkitektoniska utformningen för 

byggnadsdelarna kan anses vara hög, samt med en tidig kundorderpunkt, gör att det passar in under 

kategorin ”Öppna byggsystem”. Jämförelsevis kan VeidekkeMAX definieras som ett slutet byggsystem då 

det endast har en utvecklare och ägare av systemet samt att stora delar av projekteringen sker genom en 

konfigurering av redan kända byggnadsdelar. 

Mycket av forskningen fram tills idag har fokuserat på att placera byggsystem i olika kategorier beroende på 

vilken teknik som används vid framställandet. I en rapport från Nilsson och Engström (2004) så skriver 

författarna: ”för att definiera om ett byggsystem är öppet eller inte och i så fall hur pass öppet det är jämfört med andra 

byggsystem…”; vilket innebär att forskarna vill tillägga att perspektiv på hur byggsystemet förhåller sig till 

andra byggsystem måste även tas med i diskussionen angående om det kan anses vara öppet eller stängt.  
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5.2 Forskningsfråga I  

Hur projekteras öppna byggsystem med VDC? 

 Skillnader och likheter mellan referensprojekten 

Vid kvalitativa studier så är det viktigt att belysa olikheter och likheter mellan resultatet av undersökningarna 

(se kapitel 2.3). Olikheterna och likheterna kan sedan användas till att göra vidare analys och dra slutsatser 

om hur systemet fungerar inom det undersökta området. Nedan presenteras en sammanfattning på likheter 

och olikheter som har observerats från referensprojekten. 

- Projekten projekteras enligt VDC-strukturen som finns på Veidekke och BIM-modellen 

kvalitetssäkras genom samgranskning i analysprogrammet Solibri. Samgranskning innebär att 

modellerna jämförs och analyseras mot varandra, för att upptäcka om det finns fel i modellerna. 

Ett fel anses exempelvis vara en krock mellan två (eller flera) av de olika disciplinernas modeller, 

där en krock innebär att olika byggelement kolliderar med varandra.  

- Formel som skrivs in i fältet ”mängd”, som möjliggör att Vico analyserar mängderna till en viss 

kalkylpost, är oftast samma (endast små specialfall som skiljer) mellan olika projekt och kan därmed 

återanvändas i nya projekt.  

- Det har identifierats att de vanligaste felen i ett projekt kommer från att discipliner i projekteringen 

inte benämner de olika byggdelarna med rätt specifikationslittera. Detta medför att formelkoden i 

mängdfältet i kalkylen blir fel och inga mängder läses av.  

- Aktiviteterna som görs i ett projekt varierar, men vid stombyggnationen så går det att se att 

aktiviteterna i olika projekt är lika.  

- Platsindelningen i Vico är projektunik, vilket innebär att den skapas varje gång ett nytt projekt ska 

projekteras.  

- Tidplanen görs oftast sent i projekten i samråd med platsledningen. 

- Referenskalkyler används för att skapa kalkylposterna i Vico för varje enskilt projekt, för att sedan 

kompletteras med manuellt skapade kalkylposter. 

- 4D-kopplingen som möjliggör en kalkyl granskas genom rapporter av projektledare samt 

arbetschefer, så att kostnadsfel på olika resurser kan upptäckas.  

 Standardiserade aktivitetskedjor 

Inriktat på stommen går det att se att aktiviteterna som ingår i tidsplaneringen ofta är i samma nivå enligt 

WBS-strukturen. Analys av resultatet från 4.1.2, 4.1.3 och 4.1.4 ger att följande mönster mellan de olika 

aktiviteternas utförande för ett våningsplan: 

Tabell 5: WBS-struktursammanfattning för de olika referensprojekten. ”Akt.” står för aktivitet och 
beteckning över aktiviteterna finns i Tabell 2: Beskrivning av de olika huvudgrupperna i för stommen i 
produktplattformen VeidekkeMAX. Källa: Söderberg (2015)  
 Ordning för utförande 
Projekt Akt. 1 Akt.2 Akt. 3 Akt. 4 Akt. 5 Akt. 6 Akt. 7 Akt. 8 
Traversen (I) (IV) (YV) (BJK) (BLK) (TRP) (LG)  
Kvarnbergsplan (YV) (I) (IV) (LG-P) (TRP) (BJK) (LG-B) (BLK) 
Hildedal (I) (YV) (IV) (BJK) (TRP) (BLK)   

 

Som Tabell 5 ovan illustrerar kan inget direkt bestämt mönster läsas ut för vilken ordning som aktiviteterna 

sker ute i produktionen för varje våningsplan. En av anledningarna till att det inte går att läsa ut hur 

aktivitetskedjorna i ett VeidekkeMAX-projekt ser ut idag är att det är väldigt få projekt som har varit möjliga 

att studera. Detta kombinerat med att projekten är i olika faser, samt där ingen platsledning är densamma, 
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går det inte att göra en generell slutsats om hur aktivitetskedjorna ska se ut för stom-produktionen i 

byggsystemet.  

När fler studier av projekt med byggsystemet kan göras, så ska det vara möjligt att skapa en aktivitetskedja 

som kan vara tillförlitlig vid montage av stommen. Det som idag går att utläsa ur Tabell 5 är att de element 

som har en bärande funktion för andra element (Innerväggar, Installationsmodul samt Ytterväggar) lyftes 

på plats först för att sedan lyfta dit bjälklaget. Vidare monteras kompletterande bärverk (Trappor, Balkongen 

etc.) lättast efter att bjälklaget för våningsplanen är på plats.  

 Hur ser kvalitetssäkringen ut i ett VeidekkeMAX projekt? 

För att kunna dra slutsatser om hur ett VeidekkeMAX-projekt kvalitetssäkras så behöver processen studeras. 

I Figur 23 så sammanfattas hur processen ser ut vid en 5D-planering i ett projekt och vilka arbetsmoment 

som sker. När det gäller en 5D-planering måste alltid en kalkyl göras innan tidplanen för projektet, så att 

mängder från BIM-modellen kan läsas av och fördelas på resurser i aktivitetslistan. 

WBS-analysen blir den som tillsammans med specifikationslitteran definierar strukturen på kalkylen, 

samtidigt som placeringen på mängderna är det som bestämmer hur mycket som går åt på varje enskild 

plats. Vidare så görs sedan en LBS för att definiera hur huset ska byggas. Enhetstider från resurserna i 

kalkylen kopplas sedan mot en aktivitetslista, vilket i sin tur gör att en tidplan kan genereras när ett bestämt 

flöde på aktiviteterna har bestämts. Allt detta arbete sker av en så kallad samordnare, som har i uppgift att se 

över så att processen och kopplingarna blir rätt. Samordnarens största arbete ligger i granska BIM-modellen 

och anpassa den mot kalkylen, vilket gör att arbetet mellan BIM-modell och Kalkyl görs om flera gånger (se 

cirkel i Figur 23) 

  

Figur 23 – De olika delarna i arbetet vid framställning av tidplan. Från ovan: arbetsmetoder, ingående data, 

informationsskällor och resultat.  

Det identifierade arbetsflödet ovan visar att det finns flera olika steg när en 5D-process ska kvalitetssäkras. 

Men då alla VeidekkeMAX-projekt projekteras med VDC så kan paralleller mellan likheterna i projekten 

som har identifierats (kapitel 5.2.1) och de fem nyckelelementen i ICE, som är processen inom VDC, göras.  

Tre av dessa fem nyckelelement: ”nutida process”, ”involverade aktörer” och ”miljöer som gynnar 

samarbete”, har inom VeidekkeMAX kvalitetssäkras genom att VDC har funnit inom företaget sedan 2008, 

och är på så sätt ett väl utvecklat arbetssätt.  
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För de övriga två: ”produktmodell” och ”datorverktyg”, har genom fallstudien identifierats som att det är 

de som behöver mest översyn från samordnaren i projekten. Likheten ”Det har identifierats att de vanligaste felen 

i ett projekt kommer från att discipliner i projekteringen inte benämner de olika byggdelarna med rätt specifikationslittera. 

Detta medför att formelkoden i mängdfältet i kalkylen blir fel och inga mängder läses av”, som tillsammans med likheten 

att ”...samgranskning i analysprogrammet Solibri”, tyder på att det största arbetet med att kvalitetssäkra processen 

ligger i att BIM-modellen blir rätt innan den laddas in i Vico.  

Sammanfattat från ovan och från kapitel 5.2.1 så görs följande kvalitetssäkringar idag i ett VeidekkeMAX 

projekt idag:  

- Samgranskning av modellerna från de olika disciplinerna så att det inte finns fel i modellerna. 

- Klassificering av byggnadsdelarna med hjälp av BSBA-systemet och egna specifikationslittran 

möjliggör att rätt mängder tillhör rätt byggnadsdel. 

- 4D-kopplingen som möjliggör en kalkyl granskas genom rapporter av projektledare samt 

arbetschefer, så att kostnadsfel på olika resurser kan upptäckas.  

- Stor kunskap krävs av samordnaren i projektet så att inte kopplingarna blir fel mellan BIM-

modellen, kalkylen och tidplanen.  

5.3 Forskningsfråga II  

Hur ser en arbetsprocess för automatiserad 5D-projektering för öppna byggsystem ut? 

 Identifierade grundprinciper 

Från resultatet av analysen över hur ett VeidekkeMAX-projekt kvalitetssäkras så har fyra principer 

identifierats som grundläggande för automatiseringen av 5D-projektering ska fungera. Dess är att varje 

byggnadsdel måste ha (1) rätt specifikationslittera och de (2) ingående byggnadsdelarna är bestämda på 

förhand. Detta kombinerat med att (3) varje enskild byggnadsdel har en egen kalkylpost och aktivitetspost, 

så kan (4) en bestämd process för produktionsflödet och gör det möjligt för en automatisering av 5D-projektering.  

Beskrivning av de olika grundprinciperna som har identifierats:  

(1) Rätt specifikationslittera – Bygger på att kalkylkopplingen som anges i formelrutan för ”mängd” 

måste kunna identifiera rätt ingående byggdel. Görs detta rätt från början så kommer Vico 

identifiera kopplingen automatiskt och på så sätt kommer det inte vara några problem att 

uppdatera och byta modeller. 

 

(2) Låst ingående byggdelar – Endast samma byggdelar får användas för att kopplingen ska kunna ske 

automatiskt. Vid nya byggnadsdelar, där kalkylpost inte återfinns med samma 

specifikationslittera, så kommer inte kopplingen ske automatiskt. 

 

(3) Varje enskild byggnadsdel har en kalkylpost och aktivitetspost – Unika kalkylposter för varje enskild 

byggnadsdel gör att det går att läsa ut enhetstider för varje aktivitet.  

 

(4) En bestämd process för produktionsflödet – Grunden till ett industriellt husbyggnadsprojekt är att 

möjliggöra en repetitiv process, som i sin tur möjliggör att varje nytt projekt kan ta kunskap av 

föregående. Genom att bygga enligt samma principer kan det på förhand sättas upp ett mönster 

för de olika aktiviteterna i ett projekt. Utan ett tydligt mönster så kommer det aldrig bli möjligt 

att uppnå en automatisering av 5D-projektering.  
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 Arbetsprocess 

Genom kunskapen som fås ur forskningsfråga ett har case-projekten tagits fram för att testa hur en 

kvalitetssäkrad process kan anpassas till ett 5D-projekteringsprogram. Resultat över hur arbetet i Vico Office 

fungerar har även vägs in för att dra slutsatser om hur arbetet med olika 5D-projekteringsprogram kan 

fungera.  

För att automatiseringarna ska fungera så krävs det att de olika kopplingarna mellan BIM-modell, kalkyl och 

tidplan är kända, så att kopplingarna mellan de olika modellerna kan göras på förhand. Detta medför att det 

finns tre olika alternativ på hur dessa kopplingar är skapade.  

De två första alternativen är att antingen så laddas kopplingarna mellan alla 5D-instanserna in i ett 5D-

projekteringsprogram från andra externa program eller så är alla kopplingar är gjorda i programmet i en så 

kallad referensfil redan på förhand. Det sista alternativet är en kombination mellan de två första, då en 

referensfil används men en del av kopplingarna göras i andra program. Beroende på vilken typ av dessa tre 

alternativ så finns det för och nackdelar respektive olika utformning. Nedan följer en förklaring på dessa: 

- Kopplingarna laddas mellan alla 5D-insatserna in i 5D-projekteringssprogrammet från andra externa program 

 
Figur 24 – Arbetssätt ett med automatiserad 5D-projektering. 

Fokuserat på vilken typ av kodning som planeringsverktyget har och vilka program det stödjer 

import från, så kommer det att skapas koder i andra program som medför att 

planeringsprogrammet kan sammanlänka allt till en 5D-process. På detta laddas även BIM-

modellen in från berört projekteringsverktyg och 5D-projekteringsprogrammet är bara något som 

binder alla koder tillsammans och automatiskt skapar en tidplan och kalkyl.  

Metodens fördel är att det finns med stor sannolikhet en större variation på olika program, vilket 

gör att kvalitetssäkringen av arbetsprocessen ligger i program utanför 5D-planeringsverktyget där 

utformningen av programmen har en bredare variation och på så sätt även kan passa flera olika 

typer av personer.  Det går även att anpassa processen efter vilka program organisationen har jobbat 

med tidigare, vilket medför att implementeringen av den nya arbetsprocessen blir lättare och allt 

fler kan ta tills sig allas arbetssätt.  

Metodens nackdel är att det blir stor informationsspridning i flera program, vilket innebär att det 

blir mycket arbete med att styra hur allt ska hanteras i de olika programmen. Beroende på vilket 

projekt och vilka personer som ingår i det, så måste samordnaren som kopplar mellan de olika 

programmen styra upp arbetet väldigt specifikt så att alla leveranser blir rätt, vilket kräver stor 

kunskap i flera olika program.  

  

- Alla kopplingar är gjorda i en referensfil till 5D-projekteringssprogrammet på förhand 

 
Figur 25 – Arbetssätt två med automatiserad 5D-projektering.  
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Arbetssättet fokuserar på allt arbete har skett i en referensfil som ställs in på förhand så att BIM-

modellen endast kan laddas in i programmet för att sedan resultera ut i en kalkyl och tidplan. Detta 

medföra att det största arbetet för organisationen ligger i att skapa en referensfil där alla de olika 

berörda disciplinerna inom organisationen har kunskapen om programmet och kan redigera i den.  

Arbetssättets fördelar det minimerar spridningen av information mellan olika programvaror. Detta 

gör att det blir minimalt med leveranser från andra program, vilket har identifierats enligt kapitel 

5.2.3 som där de största felen i kvalitetssäkringen återfinns.  

Fördelarna med att arbeta i ett program är även arbetssättets nackdel. Organisationen binder sig att 

jobba med ett program, vilket betyder att hela processen styr ut över vilka egenskaper som det 

programmet har och dess begräsningar. Det ställs på så sätt stora krav på att programmet möter 

organisationens tidigare arbetssätt och om fel upptäcks finns inte andra program som kan lösa 

problemen.  

- En kombination med en referensfil där några kopplingar laddas in från externa program 

 
Figur 26 – Arbetssätt tre med automatiserad 5D-projektering. 

En kombination av de två överstående arbetssätten möjliggör att det fördelarna från båda 

arbetssätten kan används. Ett exempel på att använda detta arbetssätt är att alla resurser i kalkylen 

skapas i ett externt program som är framtaget för att skapa kalkylposter. Dessa kalkylposter 

importeras sedan in i en referensfil i 5D-projekteringsprogrammet, där alla kopplingar mellan 

kalkylen och tidplanen redan är gjorda på förhand.  

Organisationen kan med arbetssättet alltså arbeta i extern programvara för delar av processen samt 

i ett 5D-planeringsprogramvara för att generera ut kalkylen och tidplanen. Detta medför fördelen 

att organisationen inte helt begränsar sig till en programvara. Arbetssättet medför även att 

kvalitetssäkring både kan se i externa program samt i 5D-projekteringsprogrammet. 

Nackdelar med arbetssättet är att det gör att inte bara BIM-modellen kommer att importeras från 

ett annat program än 5D-planeringsprogrammet, vilket medför att det sannolikt kan bli fler fel med 

detta arbetssätt än det skulle bli med att bara jobba med ett program.   

 

Oavsett vilken typ av arbetssätt som ska användas av organisationen så kräver det att en viss manuell 

handpåläggning av processen sker. Exempel på sådan handpåläggning är att redigera så att kopplingarna blir 

rätt innan de har laddats in i 5D-projekteringsprogrammet eller att redigera kopplingarna i 5D-

projekteringsprogrammet efter att allt är importerat in i det. Arbetssättet som föreslås bör därför ha mycket 

fokus på att kopplingarna som är gjorda i eller utanför 5D-projekteringsprogammet är korrekta och inte 

behöver handpåläggning.  

Från boken Kommunikation för ledare (Nilsson & Waldermarson, 2015) så framgår det att små 

organisatoriska förändringar är enklast för arbetare att ta till sig och det framgår även att det ska finnas 

kunskap inom de olika områdena för att arbetet ska kunna vara kvalitetssäkrad. Med detta betyder det att 

information kan uppfattas olika hos olika individer och därför bör informationsspridningen vara liten i 

projekten. Paralleller till detta kan dras till att det ska finnas kunskap i programmen för 5D-projektering som 

gör det möjligt att det inte sker fel som är på grund av okunskap för hur programmen ska hanteras. Med 

kombination av vad forskningsfråga ett har medfört, att det största felen med hela arbetsprocessen sker i 
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leveranser från olika discipliner, så har analysen lett fram till att en kombination av att använda en referensfil 

i ett 5D-projekteringsprogram och ett extern program för uppdatering av enhetstider och 

specifikationslitteran etc. ska användas. Nedan i Figur 28 presenteras föreslagen arbetsprocess för 

automatisering av 5D-projektering. 

 
Figur 27 – Illustration över arbetssätt för kvalitetssäkring 

Arbetssättet är den att en referensfil ska användas i 5D-projekteringsprogrammet, där kopplingen mellan de 

olika tre instanserna (BIM-modell, kalkyl och tidplan) är gjorda på förhand. När en BIM-modell importeras 

in i referensfilen så genereras en kalkyl och tidplan ut automatiskt. Referensfilen kompletteras sedan med 

att en referenskalkyl, som bestämmer WBS-strukturen och olika resurser (samt kostnader för dessa), 

hanteras i ett externt program som 5D-projekteringsprogrammet kan importera från. Referenskalkylen är 

en del av referensfilen, men uppdateras i ett program som organisationen redan har stor kunskap i eller ett 

program som är tillförlitligt när det kommer till att skapa kalkylposter. 

Aktivitetslistan som är grunden till tidplanen görs i 5D-projekteringsprogrammet på alla kända aktiviteter. 

En aktivitetskedja (”Kopplingsschema” i Figur 27) för de olika aktiviteterna framarbetat för byggsystemet 

medför att tidplanen kommer bli tillförlitlig. För att arbetssättet ska bli kvalitetssäkrat så behöver 

utformningen av de referensfilen och referenskalkylen i sin tur kvalitetssäkras var för sig. Mer information 

om detta presenteras nedan i kapitel 5.3.3 och 5.3.4. 

 Referenskalkylen 

En referenskalkyl, som består av alla olika delar som organisationen vill ha med i sin kalkyl anpassat efter 

vilket 5D-projekteringssprogram som används, ska användas för att organisationen ska kunna göra 

uppdatering av de olika resurserna i kalkylposterna. I Figur 28 presenteras ett förslag på hur upplägget av 

kalkylen kan se ut vid utformning i Microsoft Excel, men andra program kan användas, allt beror endast på 

hur organisationen har lagt upp sitt arbete kring att skapa kalkylposter. 
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Figur 28 – Referenskalkyl i Excel (censur av olika resurser förekommer)  

För att kvalitetssäkra att arbetet med referenskalkylen går rätt till så behöver egenskaperna hos filen vara 

kända för organisationen. Referenskalkylen innehåller följande delar som måste kvalitetssäkras: 

- Alla olika byggdelar i byggsystem 

- Klassifikationssystem med nivåuppdelning 

- Mängdkoder 

- Enhetstider 

- Måttenhet, spill och åtgångstal 

Alla dessa delar ska redigeras av olika personer och beroende på vilken person som ska ta del av filen så 

finns det olika saker den personen får redigera. Detta gör att organisationen måste strukturera upp vem som 

ska vara ansvarig för de olika områdena i filen och hur dessa hanteras av dessa olika personer. De två olika 

personerna som ska kunna redigera i filen är: 

- Samordnaren 

- Kalkylansvarig 

Beroende på hur organisationen ser så behövs det att dessa har olika ansvar för sina delar. Samordnaren, 

menas i detta fall som den som ska har ansvar för att 5D-projekteringsprogrammet, ska se till att allt 

referenskalkylen ska kunna importeras i referensfilen. Samordnaren ansvarar för att mängdkoden till de olika 

byggdelarna och dess resurser är rätt, samt att klassificeringen av byggdelarna följer rätt struktur och har rätt 

nivåuppdelning.  

Figur 29 illustrerar vad som samordnaren måste se över för att det ska bli rätt. Dessa områden är även låsta 

för redigering för alla som inte är samordnare, så att det inte blir så att importen till referensfilen blir fel på 

grund av att en kalkylator (eller annan disciplin) har råkat gå in och ändra något under dessa fält.  

 
Figur 29 – Delarna som samordnaren ansvarar för i referenskalkylen. 

För att enhetstider, åtgångstal, spill och måttenhet för de olika resurserna ska stämma i byggsystemet så ska 

en kalkylator ha som uppgift att uppdatera och kvalitetssäkra dessa i referenskalkylen (se områden i Figur 

30). Dessa blir kvalitetssäkrade genom en kontinuerlig uppföljning av projekten inom byggsystemet.  

10 Parent.Quantity h 0001

9 Arbete YA - isolering Parent.Quantity 0002

8 Parent.Quantity 1,00 m2 0003

2 Stomme 1,00 1,00 tot

27 Bärverk i husstomme ovan mark 1,00 1,00 m2

27.B Stominnerväggar 1,00 1,00 m2

27.B/31-150-A 150mm dillitationsfogsvägg 27.B/31-150-A.Net Reference Side Surface Area+27.B/31-150-A.Reference Side Opening Surface Area 1,00 1,00 m2

27 Arbete YA - lapp&lag Parent.Quantity 1 0008

28 Parent.Quantity 2 0009

29 Parent.Quantity 1,00 h 3 0010

30 Parent.Quantity 1,00 4 0011

31 Parent.Quantity 5 0012

32 Parent.Quantity m2 6 0013

33 Parent.Quantity 1,00 7 0014

34 Takvinkel, mtrl 27.B/31-150-A.Length 1,00 8 0015

35 27.B/31-150-A.Length 9 0016

27.B/31-200-A 200mm betong 27.B/31-200-A.Net Reference Side Surface Area+27.B/31-200-A.Reference Side Opening Surface Area 1,00 1,00 m2

30 Parent.Quantity 1,00 1,00 1 0018

31 Parent.Quantity 1,00 2 0019

29 Parent.Quantity 3 0020

27 Arbete YA - lapp&lag Parent.Quantity 4 0021

28 Parent.Quantity h 5 0022

32 Parent.Quantity 1,00 6 0023

33 Parent.Quantity 1,00 1,00 7 0024

34 Takvinkel, mtrl 27.B/31-200-A.Length 1,00 m 8 0025

35 27.B/31-200-A.Length 1,00 9 0026

27.C Stomytterväggar 1,00 1,00 m2

27.C/42-312-A Lätt fläktrumsvägg 27.C/42-312-A.Net Reference Side Surface Area+27.C/42-312-A.Reference Side Opening Surface Area 1,00 1,00 m2

36 Parent.Quantity 1,00 h 1 0027

37 1,00 m2 2 0028

Figur 30 Figur 29 
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Figur 30 – Delar som kalkylatorn ansvarar för i referenskalylen. 

Oavsett vilket program som används som att skapa referenskalkylen så behövs det alltså ett tydligt arbetssätt 

på vilka delar som får uppdateras av vilken person. Att arbeta i Excel möjliggör många möjligheter, då det 

är enkelt att anpassa till olika program då de flesta har struktur enligt Excels grunder med celler, plus att 

kunskap inom programmet finns i stor utsträckning redan i alla discipliner i byggprocessen. Vidare är det 

också viktigt att företaget sprider informationen om när en referenskalkyl blir uppdaterad och när den ska 

börja gälla i nya projekt, samt att den alltid finns tillgänglig för de delar av organisationen som behöver ta 

del av den.  

 Referensfilen 

Arbetet med att jobba med en referensfil är att den ska fungera som en start för alla nya projekt som ska 

göras med 5D-projektering. Detta betyder att filen ska importeras ner och öppnas på nytt varje gång ett 

projekt ska startas. 

Kapitel 5.3.2 tar upp att referensfilen ska innehålla alla kopplingar mellan BIM-modell, kalkyl och tidplan, 

så att när en BIM-modell laddas in i den så kommer en kalkyl och tidplan automatiskt genereras ut direkt. 

Det centrala i referensfilen är att det finns en referenskalkyl (se föregående kapitel), aktivitetslista samt ett 

kopplingsschema (aktivitetskedja).  

Aktivitetslistan i referensfilen ska vara uppbyggd efter ett klassifikationssystem, samma som används för 

referenskalkylen. Kalkylposterna översätts till aktivitet, såsom att exempelvis ”200 mm Stominnervägg” 

benämns under aktivitetsposten ”Stominnerväggar”.  Vidare kopplas dessa enligt ett kopplingsschema, med 

andra ord det aktivitetskedja som är bestämd för byggsystemet.  

För att kvalitetssäkra så att de olika delarna i referensfilen är rätt så behövs följande två aspekter bearbetas 

inom organisationen:  

- Tillgänglighet inom organisationen  

När ett byggsystem tas fram av en organisation för att effektivisera endast dess process, medför det 

att den är bunden till ett företag. Detta betyder att byggsystemet är slutet (se kapitel 3.1.2) och 

kompetens för att vidareutveckla byggsystemets olika egenskaper hämtas internt. Detta medför att 

information om hur samordnarna jobbar med referensfilen ska finnas tillgänglig för andra inom 

organisationen. Det ska fungera som en sorts kvalitetssäkring, då informationen kan spridas öppet 

inom organisationen och på så sätt kan fel upptäckas av flera olika discipliner än just bara 

samordnarna. 

1,00 h

h 0001

0002

1,00 m2 0003

1,00 1,00 tot

1,00 1,00 m2

1,00 1,00 m2

1,00 1,00 m2

1 0008

2 0009

1,00 h 3 0010

1,00 4 0011

5 0012

m2 6 0013

1,00 7 0014

1,00 8 0015

9 0016

1,00 1,00 m2

1,00 1,00 1 0018

1,00 2 0019

3 0020

4 0021

h 5 0022

1,00 6 0023

1,00 1,00 7 0024

1,00 m 8 0025

1,00 9 0026

1,00 1,00 m2

1,00 1,00 m2

1,00 h 1 0027

1,00 m2 2 0028
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För att filen ska kunna vara öppen för alla inom organisationen så krävs det att den delas inom 

företagets verksamhetssystem. Ofta innehåller 5D-projekteringsprogrammet, likt Vico Office (se 

kapitel 4.2.1), en serverfunktion, som kan delas via det interna nätverket. Genom att dela filen inom 

en känd server så ska det finnas tillgänglig för alla som söker den.  

- Rätt uppdatering av referensfilen 

Då filen är tillgänglig för alla inom organisationen så krävs det att referensfilen, precis som 

referenskalkylen, har en som är ansvarig för att uppdatera den.  Samordnaren, som är den som 

importerar referenskalkylen in i referensfilen, är den som förslås vara den som har ansvaret för att 

uppdatera filen. Samordnaren som är ansvarig för filen bör ha en stor kunskap i 5D-

projekteringsprogrammet samt i programmet som referenskalkylen bearbetas i.    

Rutiner för hur samordnaren uppdaterar referensfilen är viktigt att definiera för organisationen. 

Samordnaren ska vara insatt i vad som krävs när exempelvis hur hanteringen av nya byggdelar i 

byggsystemet ska läggas till i referensfilen. Så fort en ny byggdel skapas så krävs det att samordnaren 

ser till att det finns information om var i kalkylen den ska finnas (fås av kalkylatorn), vilken mängd 

den ska kopplas på (fås genom klassificeringen), vilken aktivitetspost som byggdelen ingår i (fås av 

kontakt med byggsystemsansvarig) samt vart i kopplingsschemat som byggdelen ska kopplas på (fås 

av byggsystemsansvarig). Dessa rutiner samt andra ska definieras på förhand så samordnaren kan 

skapa kopplingar i referensfilen direkt.  

5.4 Forskningsfråga III 

IV. Hur kan rutiner för en automatiserad 5D-projektering stödja processen i 

i) Organisations och process-perspektiv? 

ii) Byggdels-perspektiv? 

iii) Operationaliserings-perspektiv? 

 Användningsområde 

Från teorin så kan byggprocessen delas upp i fyra olika områden (se kapitel 3.1.1), som i sin tur har 

delområden. Studien har fokuserat på produktbestämningssteget under processen, där produktens (i 

studiens fall BIM-modellen) utformning bestäms och projekteras fram. I detta steg finns det sedan två 

huvudsakliga delområden, programskede och projekteringsskede.  

En automatiserad 5D-projekteringsprocess kräver att alla de identifierade grundprinciperna som presenteras 

under kapitel 5.3.1 är uppfyllda. Tidigt under programskedet, finns oftast inte en BIM-modell, utan endast 

en 3D-modell. Det används även byggdelar som inte ingår i byggsystemets produktbas, vilket gör att den 

automatiserade processen inte går att tillämpa. Detta beror på att oftast är inte en entreprenör vald för att 

uppföra byggnaden, vilket gör att deras byggsystem inte kan tillämpas i tidiga skeden.  

Genom att entreprenören kommer in och får påverka arbetet tidigt för den berörda disciplin (oftast A) som 

ritar upp en 3D-modell i de tidiga skedena, så kan 3D-modell tillföras rätt klassifikationssystem. Detta är 

möjligt då entreprenören bygger i egen regi, för att krav på leveranserna av BIM-modeller kan ställa i tidiga 

skeden. Detta gör det möjligt på förhand definiera alla ingående byggdelar, vilket gör att hela modellen kan 

ritas upp efter byggsystemets produktbas. På så sätt kan entreprenören säkerhetsställa att alla identifierade 

grundprinciper uppfylls och en automatiserad 5D-projektering kan användas.  

Att använda en automatiserad 5D-projekteringsprocess i tidiga skeden gör det möjligt för entreprenören att 

få en indikation på vad byggnaden kommer kosta samt på hur lång tid den kommer ta att uppföra. Detta 

kan göra så att entreprenören kan styra upp sitt arbete med resursplanering av exempelvis hantverkare i ett 
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tidigt skede. De kan även sitta med arkitekten och se hur ändringar i utformning indikeras i kalkylen i tidiga 

skeden, för att på så sätt kostnadseffektivisera hela processen redan innan en planlösning är bestämd. Nedan 

följer en sammanfattning på punkter som 5D-projektering kan tillföra till processen. 

- Vid tidiga skeden kan ett pris och en tidsram för byggnationen tas fram direkt från BIM-modellen 

- Möjliggör tidig resursplanering. 

- Fokus kan flyttas från att skapa tidplaner och kalkyler till att effektivisera processen ytterligare, där 

leveransscheman kan planeras in och kritiska brytpunkter i produktion kan planeras in. 

 Vidare steg  

Tidplanen och kalkylen som genereras ut när en automatiserad process görs är kopplad till vilka byggdelar 

som är med i BIM-modellen. Detta gör att påslag för omkostnader, bankgarantier etc. inte finns med i 

kalkylen och behöver läggas in manuellt av berörd disciplin inom organisationen. Beroende på 

organisationens struktur och kunskap inom programvaror så ska 5D-projekteringsprogravaran generera ut 

en kalkyl som kan anpassas till organisationen och till de programvaror som de använder vid 

kalkylsammanställning.  

Eftersom alla ingående byggdelar är kända på förhand och att företaget har definierat ett produktionsflöde 

(aktivitetskedjor) så ska den tidplan som genereras ut ur 5D-projekteringsprogrammet vara tillförlitlig att 

använda som produktionstidplan. Dock är det vanligt att unika byggdelar används då nästan inga byggnader 

har samma förutsättningar, vilket gör att dessa måste kompletteras i tidplanen för projektet. Detta görs med 

platsledningen på bygget som ska utföra produktionen.  

Beroende på vilket 5D-projekteringsprogram som används för att generera ut tidplanen så kommer den 

presenteras i antingen en CPM eller en LoB (se kapitel 3.3.3). Under studien har Vico Office används, som 

gör det möjligt att via den inbyggda programvaran Schedule Planner kunna generera ut en LoB. Detta gör 

att organisationen efter den automatiska tidplanen har genererats ut kan gå in och kontrollera tidplanen mot 

de kontrollpunkter som möjliggörs med en LoB; resursbeläggning för olika delar av processen så 

produktionsflödet kan styras; planera in tidsbuffertar etc. Allt detta görs efter projektets förutsättningar och 

de parametrar som inte går att styra på förhand (väder, liten etableringsyta etc.), så att de automatiserade 

tidplanen kan användas som produktionstidplan.  
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 SLUTSATS 
I kapitlet kommer svaren på forskningsfrågorna och dess delfrågor att presenteras. Svaren är en sammanställning av all 

information som presenterats tidigare i rapporten och hänvisning till berörda kapitel är presenterade.  

6.1 Svar Forskningsfråga I 

I. Hur projekteras öppna byggsystem med VDC?  

Projektering med VDC av ett öppet byggsystem fokuserar på att kombinera ingående 

byggnadsdelar i systemet, som ofta har kända produktionslösningar, så att dessa delar ska skapa 

ett så kostnadseffektivt alternativ för kunden som möjligt. Genom att arbete med ICE, så kan 

de olika discipliners BIM-modeller slås samman redan i ett tidigt skede i projekteringen. Detta 

medför att samgranskning av den gemensamma BIM-modellen kan ske, så att projekteringsfel 

som kan påverka produktionen negativt kan undvikas samt så att modellernas tillförlitlighet, 

med bland annat fokus på olika byggdelars mängder, kan säkerhetsställas. 

Mängderna som hämtas från arkitektens och konstruktörens BIM-modell, läses in av 

programmet genom specifikationslitteran och mängderna får en plats i modellen i förhållande 

till en gemensam projektnolla (koordinatpunkt). Från detta kopplas sedan mängderna till en 

kalkylpost, som i sin tur kan kopplas vidare till en aktivitetspost i 5D-

projekteringsprogrammet. Genom att mängderna har just en plats i förhållande till 

projektnollan, gör det möjligt att en platsbaserad tidsplanering (Line-Of-Balance) kan göras 

för projektet.  

Med öppna byggsystemets kända produktionslösningar kan kalkylposter för de olika 

byggnadsdelarna skapas på förhand och genom att arbetssättet med VDC möjliggör en 

kvalitetssäkrad BIM-modell, så kan ett 5D-projekteringsprogram användas för att skapa 

automatiska kopplingar mellan BIM-modellen, kalkyl och tidplan (3D, 4D och 5D-

projektering). 

 

6.2 Svar Forskningsfråga II 

II. Hur ser en arbetsprocess för automatiserad 5D-projektering ut för öppna byggsystem ut? 

För att jobba med en automatiserad 5D-projektering, så måste följande grundprinciper vara 

uppfyllda på förhand:  

- Rätt specifikationslittera på byggdelarna i modellen  

- Ingående byggdelar i process är kända sedan tidigare 

- Varje byggdel har en fullständig kalkylpost och aktivitetspost. Resurserna från kalkylen 

kan på så sätt kopplas till en aktivitetspost på förhand. 

- En bestämd process för produktionsflödet måste finnas, så att aktivitetskedjor kan 

definieras på förhand och 5D-programmet kan känna till vilka aktiviteter som är 

beroende av varandra. 

Genom att säkerhetsställa ovanstående grundprinciper samt att jobba med en referensfil i 5D-

projekteringsprogramvaran, där alla kopplingar mellan BIM-modell, kalkyl och aktivitetslista 

är gjorda på förhand, så möjliggörs en automatiserad 5D-projektering.  
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6.3 Svar forskningsfråga III  

III. Hur kan rutiner för en automatiserad 5D-projektering stödja processen i 

i) Organisations och processperspektiv? 

Särskilda processer för att säkerhetsställa modelleveranserna från de olika disciplinerna måste 

finnas på företaget med mål att säkerhetsställa de grundprinciper som finns för att en 

automatiserad process ska vara möjlig (se kapitel 6.2). Dessa processer ska göra det möjligt att 

i tidiga skeden kunna få ut en tidplan när arbetet med reglering av kalkylen sker. Den ska ligga 

som underlag till anbudet för dels en konkurrensfördel, men även vara en indikation för olika 

discipliner om när vissa milstolpar ska vara uppnådda i projektet. Exempelvis så kan en 

inköpare se när leveranser av prefab måste ske och när detta måste avropas, samt att de kan i 

ett tidigt stadie kan leverera underlag till prefabtillverkarna så de vet vilka hålltider de har. Detta 

skapar ett djupare samarbete mellan olika aktörer i leveranskedjan.  

ii) Byggdelsperspektiv? 

I och med att alla byggdelarna måste vara kända på förhand för att en automatiserad 5D-

projekterings ska kunna ske, så sätter det höga krav på vilka byggdelar som ska vara med i 

byggsystemet. Varje ny byggnadsdel kräver att det sker en ändring i referensfilen, där den ska 

tilldelas en kalkylpost samt en aktivitetspost. Det är därför väldigt viktigt att byggsystemets 

utvecklare ser till att tänka på helheten vid utformningen av byggdelsbiblioteket så att 

arkitekten inte blir begränsad i sin utformning.   

 

iii) Operationaliseringsperspektiv? 

Strukturen på den automatiserade tidplanen behöver vara framarbetad tillsammans med en 

organisation av projektplanerare och platsledning. Detta så att den kan vara applicerbar till alla 

de olika projekten som ska byggas efter byggsystemet. Detta medför att när platsledningen 

sedan tar del av den automatiserade tidplanen så ska minimala förändringar behöva ske (endast 

förändringar på resursbeläggning och utdrag om vilka timmar som finns på de olika momenten 

på varje aktivitet). Vidare så ska tidsplaneringsprogrammet innehålla en funktion som gör det 

möjligt för platsledningen att lägga in tidsbuffertar i planeringen som är beroende av 

förhållandena på platsen. 
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 DISKUSSION OCH FORTSATTA STUDIER  

7.1 Diskussion kring slutsatserna 

Organisationer som använder sig av ett öppnabyggsystem kan i tidiga skeden under projekteringsprocessen 

få en kostnads- och en tidsuppskattning automatiskt, vilket ur ett planeringsperspektiv har stora fördelar för 

hela projektet. En bostadsutvecklare kan anpassa byggsystemet, ur ett kostnads- och tidsperspektiv och 

använda det som underlag för upphandling av entreprenören som ska uppföra byggnaden. Likaväl som detta 

är bra för bostadsutvecklaren, så finns det fördelar för entreprenörer att automatisera 5D projekteringen. 

Genom att gå in i samarbets- eller egenregientreprenader, så kan entreprenören nyttja ett öppet byggsystem 

och applicera det och använda som ett verktyg för att hela tiden uppdatera kunden angående de kostnads- 

och tidskonsekvenser som tillkommer vid ändringar från den ursprungliga modellen. Just denna process är 

något som har intresserat mig under studiens tid och men även när jag börjat arbeta i byggbranschen.  

7.2 Författarens reflektioner 

Under arbetets tid så har det ändrats från att undersöka hur en automatisk tidplan kan genereras ut ur en 

BIM-modell till hur en automatiserad 5D-projektering kan gå till. Detta slog mig väldigt tidigt då den direkta 

kopplingen mellan kalkyl och tidplan är beroende av varandra och för att kvalitetssäkra en automatiserad 

tidplan så var jag tvungen att även kvalitetssäkra kalkylen. Detta har gjort att mina forskningsfrågor har gått 

från att fokusera på endast tidplanen till att fokusera på hela 5D-processen, vilket har varit den största 

utmaningen för mig. 

Arbetssättet som jag har kommit fram till ska kunna appliceras på alla olika typer av 5D-

projekteringsprogramvaror. Vad jag känner till finns det dock inget bra program förutom Vico Office som 

löser automatiseringen. Det finns även begränsningar i Vico Office som gör att en helautomatiserad 5D-

projektering inte går att rekommendera idag, då en manuell handpåläggning åskådliggör buggar som Vico 

Office tyvärr innehåller alltför många av.  

Arbetet har bidragit till att jag har fått djupa kunskaper inom 5D-projektering som jag tror kommer hjälp 

mig i mitt framtida arbete inom byggbranschen. Även om inte Vico Office eller andra program på 

marknaden stödjer en automatiserad 5D-projektering helt felfritt idag, så är det troligtvis något som kommer 

vara standard inom det närmsta decenniet. Detta då fördelarna att datorerna själva kan känna av kopplingar 

mellan 3D, 4D och 5D sparar väsentligt med tid för samordnaren av projekten.  

7.3 Fortsatta studier 

BIM-modelleringsprogrammen räknar ut de mängderna på byggdelar på olika sätt. Oavsett vilken 

programvara som används för att hämta mängder ur modellerna, så måste varje organisation säkerhetsställa 

att det är rätt mängder som hämtas ur modellerna. Fortsatta studier borde undersöka hur BIM-

modelleringsprogramens mängdavtagningar förhåller sig till de faktiska mängderna.   

En vidare tanke som har slagit mig under studiens gång är den faktiskt styrningen som finns med öppna 

byggsystem. Ett konkret exempel på detta är den hårda styrningen av vad som ska levereras från de olika 

disciplinerna, ofta konsulter, i processen. Viktigt för öppna byggsystem, där utvecklingen inte bara ligger 

inom organisationen, är att det finns långsiktiga relationer med de som använder sig av systemet. Om 

konsulterna känner att de styrs för hårt och att de vantrivs, så kommer det resultera i att det tillkommer hela 

tiden nya konsulter till de olika projekten, vilket innebär att det inte blir några långsiktiga relationer. Detta 

resulterar i att erfarenheter går förlorade mellan projekten och utvecklingen blir lidande. Några intressanta 

frågor att fortsätta studera är: 
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- Hur mycket av konsulternas arbete kan en byggsystemsägare styra utan att det påverkar 

utvecklingen av byggsystemet negativt?  

- Hur styrs relationerna mellan olika discipliner i industriella byggsystem? 

- Varför levererar inte konsulterna rätta materialmängder tidigt i processen? Hur kvalitetssäkras deras 

arbete så att delar av samgranskningen blir mindre? 

Andra konkreta saker som går att jobba vidare med efter mitt arbete är om det är möjligt att automatisera 

en tidplan för logistiklösningar i ett byggsystem. Här är leveransschema intressanta, men det går även att 

vända på det hela och studera hur inköpen ska styras och när de behövs göras för att kvalitetssäkra att de 

levereras i tid och vilka kritiska punkter det finns för logistiken i ett byggsystem.  Det vore även intressant 

att se vilken typ av information som de olika aktörerna i ett byggprojekt vill ta del av i olika lägen, så att den 

automatiserade 5D-projekteringen och dess olika modeller kan styras mot vilken person/organisation som 

vill ta del av innehållet.  
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