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Förord 

Det här examensarbetet är det avslutande momentet i vår utbildning, civilingenjör inom 
brandteknik. Arbetet motsvarar 30 högskolepoäng vardera. Idén till arbetet togs fram genom att 
förslag på olika inriktningar rörande brandskydd och BIM diskuterades mellan oss och Briabs 
forsknings- och utvecklingsverksamhet. Examensarbetet har till största del utförts gemensamt. 
En viss fördelning av arbetsuppgifter har skett där Rebecka har haft störst del i intervju- och 
analysmetod samt nuläge rörande BUB och Ludwig har haft en större del i lagar och föreskrifter, 
nuläge rörande planering av byggarbetsplatsen samt BIM. 

Vi skulle vilja tacka Gustav Jansson som har varit vår interna handledare på Luleå tekniska 
universitet. Han har väglett oss genom hela arbetets gång, allt från rapportstruktur till att leda oss 
i rätt riktning när tankarna varit spridda.  

Vi vill tacka Johan Norén och Michael Strömgren på Briab – Brand & Riskingenjörerna AB för 
brainstormingen vid framtagande av idén till arbetet samt den input och hjälp vi fått under 
arbetets gång.  

Vi vill också tacka vår examinator Michael Försth och vår opponent Joel Krispinsson som gett 
oss avslutande feedback för att vårt examensarbete ska bli så bra som möjligt. 

Till sist vill vi passa på att tacka de personer som tog sig tid och ställde upp att bli intervjuade. 
Utan er hade inte arbetet varit möjligt att utföra. 

 

Luleå, juni 2018 

Rebecka Lundblad Roth och Ludwig Jerräng Carlstedt 
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Sammanfattning 

Vid en brand på byggarbetsplatsen finns det risk för personskador, skador på egendom och att 
byggproduktionen hamnar i ett driftstopp som kan bli kostsamt. Det finns brister vid planeringen 
av brandskyddet under byggtid (BUB) och vid olika arbetsmoment på byggarbetsplatsen. 
Planeringen av BUB behöver förbättras utefter hur en byggarbetsplats, och således brandrisker, 
förändras under byggproduktionen. Ett förslag på hur detta skulle kunna förbättras är att BUB 
är med i produktionsplaneringen och redovisas på arbetsplatsdispositionsplaner (APD-planer). 
Arbetsmoment som kan vara en brandrisk borde också planeras tillsammans med BUB för en 
brandsäkrare byggarbetsplats. Brandskyddsprojektering är idag till stor del inte inkluderat i det 
digitala arbetssättet som Building Information Modeling (BIM) innebär. Att brandkonsulten inte 
är med och arbetar i BIM leder till att de fördelar som finns med samverkan mellan olika 
discipliner inte kan utnyttjas. Den forskning som finns rörande brandskydd i BIM idag fokuserar 
på projektering av den färdiga byggnaden och hur brandskydd ska kunna inkluderas i BIM. Det 
finns idag ingen forskning som berör både brandskydd på byggarbetsplatsen och BIM-
projektering av byggarbetsplatsen. Detta leder till ett kunskapsglapp mellan BIM som arbetssätt 
på byggarbetsplatsen och planering av BUB. 

På grund av de påträffade problemområdena syftade studien till att undersöka 
förbättringsmöjligheter för brandskyddet under byggtid. Detta genom att kartlägga 
förutsättningar och tillämpbara områden där BUB kan inkluderas i arbetet med APD-planer och 
tidsberoende BIM-modeller. Målet med studien var att framta ett underlag till framtida 
arbetsmetoder där BUB, APD-planer och BIM på byggarbetsplatser används tillsammans.  

För att uppfylla syftet utfördes en litteraturstudie och en intervjustudie. Litteraturstudien gjordes 
för att granska publicerat material rörande BUB, byggarbetsplatsplanering med APD-planer samt 
BIM på byggarbetsplatsen och BIM med hänsyn till brandskydd. Intervjustudien gjordes för att 
få en inblick i hur personer använder sig av BUB, APD-planer och BIM på byggarbetsplatser (i 
praktiken). Den information som framkom från teoretisk kunskap och praktiska erfarenheter 
analyserades för att kartlägga förutsättningar och tillämpbara områden där BUB kan inkluderas i 
arbetet med APD-planer och tidsberoende BIM-modeller. Detta för att kunna överbrygga gapet 
som finns mellan BUB, APD-planer och användandet av BIM på byggarbetsplatser. De 
identifierade områden som framtagits är planering, kommunikation samt kontroll och 
uppföljning. 

För att kunna arbeta med BUB och skedesstyrda APD-planer i BIM inom de identifierade 
områdena finns det krav på vissa grundläggande förutsättningar. För att kunna ta fram APD-
planer och göra dessa skedesstyrda i BIM-modellen krävs det utbildning för att få nödvändig 
kunskap och kompetens hos både projekteringen och produktionen. Det kommer också krävas 
ett tidigt samarbete mellan produktionen och projekteringen för att täcka alla 
kompetensområden som behövs vid planering av produktionen av en byggnad med BIM. För 
att kunna projektera APD-planer i BIM är det även en förutsättning att alla discipliner arbetar i 
BIM-modellen. Saknas det information, exempelvis landskap, går det inte att göra fullständiga 
APD-planer över byggområdet i BIM.  

Att ta fram skedesstyrda APD-planer där BUB inkluderas i en BIM-modell har i denna studie 
visat sig vara fördelaktigt inom flera områden. Att planera BUB tillsammans med APD-planer 
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gör att brandskyddet på byggarbetsplatsen kan planeras med hänsyn till produktionen och att 
kraven går att genomföra utan att produktionen blir lidande. Med skedesstyrda APD-planer i en 
BIM-modell blir det möjligt att visualisera förändringarna på byggarbetsplatsen och på så vis 
även förutspå vilka brandrisker som uppkommer under olika skeden i byggnationen. BUB 
inkluderat i en BIM-modell kan vara ett verktyg för att förbättra kommunikationen på 
byggarbetsplatsen. Detta genom att informationen som läggs in blir mer projektspecifik vilket 
leder till att BUB blir lättare att förmedla, tydligare att följa och mer förståelig. Med bättre 
information och ökad kunskap om BUB kan kontroll och uppföljning utföras effektivare och 
därmed förbättra brandskyddet genom att kontrollerna utförs med en högre kvalité. Detta ger 
förhoppningen om att brandskydd under byggtid blir en större del av planering och projektering 
av byggarbetsplatsen samt leder till en säkrare byggarbetsplats.   
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Summary 

In case of a fire at a construction site there is a risk of personal injury, property damage and stop 
in the building production that may be costly. There are shortcomings in the planning of fire 
safety at the construction site and at different construction methods. The planning of fire safety 
at construction sites are also in need of improvements according to how a construction site, and 
thus risks of fire, change during construction production. This by planning the fire safety along 
with the production of the building and that the fire safety is presented on workplace disposition 
plans. Fire protection design is mostly not included in the digital work method that Building 
Information Modeling (BIM) implies. The fact that the fire consultant is not involved with and 
works in BIM means that the benefits of collaboration between different disciplines cannot be 
utilized. The research on fire protection in BIM today focuses on the design of the completed 
building and how fire protection can be included in BIM. There is currently no research 
regarding both fire safety at the construction site and BIM modelling of the construction site. 
This leads to a gap between BIM as a working method at the construction site and the planning 
of fire safety.  

Because of mentioned problem areas, the study’s purpose was to investigate improvements for 
fire safety on construction sites. This by mapping out conditions and applicable areas where fire 
safety can be included in the planning of workplace disposition plans in time-dependent BIM 
models. The aim of the study was to provide a basis for future work methods in which fire 
safety, workplace disposition plans and BIM at construction sites are used together.  

To fulfill the purpose, a literature study and an interview study were conducted. The literature 
study was conducted to review published material regarding fire safety, construction site 
planning with workplace disposition plans, BIM at the construction site and BIM with fire safety 
design. Interviews were conducted to gain an insight into how people use fire safety documents, 
workplace disposition plans and BIM on construction sites (in practice). The information 
derived from theoretical knowledge and practical experience was analyzed to map the conditions 
and applicable areas where fire safety can be included in the planning of workplace disposition 
plans and time-dependent BIM models. This to bridge the gap between fire safety, workplace 
disposition plans and the use of BIM on construction sites. The identified areas that have been 
established are planning, communication and control and follow-up.  

To be able to work with fire safety and workplace disposition plans in time-dependent BIM 
model within the identified areas, there are some basic conditions that needs to be fulfilled. To 
be able to develop workplace disposition plans and make these time-dependent in the BIM 
model, education is needed to get the necessary knowledge and skills in both the design and 
production. There also needs to be an early collaboration between production and design to 
cover all areas of expertise needed in planning the production of a building with BIM. To be 
able to design workplace disposition plans in BIM, it is also a prerequisite that all disciplines 
work in the BIM model. If there is no information, such as information of the landscape, it is 
not possible to complete workplace disposition plans over the whole construction site in BIM.  

To develop time-dependent workplace disposition plans where fire safety are included in a BIM 
model, this study has proven to be beneficial in several areas. Planning the fire safety together 
with workplace disposition plans allows the fire protection at the construction site to be planned 
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regarding production and that the fire safety requirements can be implemented without the 
production being compromised. Time-dependent workplace disposition plans in a BIM model 
make it possible to visualize the changes at the construction site, thus predicting fire risks during 
different stages of the construction. Fire safety included in a BIM model can be a tool for 
improving communication at the construction site. This is because the information about the 
fire safety on construction sites inserted becomes more project-specific, which means that the 
information about the fire safety requirements can be easier to convey, clearer to follow and 
more understandable. With better information and increased knowledge about fire safety on 
construction sites, control and follow-up can be performed more effectively and therefore 
improving the fire safety by performing the controls with a higher quality. This gives the hope 
that fire protection during construction will be a major part of planning and designing the 
construction site and that this will lead to a safer construction site. 
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Förkortningar 

AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling 

AML Arbetsmiljölagen  

APD  Arbetsplatsdisposition 

BAS-P Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering 

BAS-U Byggmiljösamordnare för utförande av arbetet 

BBR Boverkets byggregler 

BIM Building Information Modeling 

BUB Brandskydd under byggtid 

CAD Computer-aided design 

LBE Lagen om brandfarliga och explosiva varor 

LSO Lagen om skydd mot olyckor 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

PBF Plan- och byggförordningen 

PBL Plan- och bygglagen 

SBUF Svenska byggbranschens utvecklingsfond 

ÄTA Ändring, Tillägg och Avgående 
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1 Inledning 

Bostadsbyggandet ökar i Sverige. Statistik från Sveriges statistiska centralbyrå (SCB) visar att 
bostadsbyggandet ökade med 26 % 2016 jämfört med året innan. Dessutom är den preliminära 
ökningen för bostadsbyggande 8 % mellan 2016 och 2017 (Statistiska centralbyrån, 2018). 
Sverige bygger (2017) har tagit fram preliminära siffror som visar att byggandet ökade under 
2017 jämfört med 2016 även för andra byggprojekt än bostäder. 

På en byggarbetsplats krävs det planering av byggnationens utformning, av leveranser till bygget 
och av olika arbetsmoment. På en arbetsplatsdispositionsplan (APD-plan) redovisas hur 
byggarbetsplatsen ska organiseras med bland annat placering av material, byggbodar, kranar etc. 
(AFS 1999:3, 1999). APD-planen förändras löpande under byggtiden då byggarbetsplatsen 
förändras och kan därför ses som ett levande dokument (Sveriges byggindustrier, 2013). Som 
exempel är det i början av ett bygge mestadels maskiner som gör markarbeten medan det senare 
i byggskedet är mycket material så som isolering, gips etc. (Révai, 2012). Den övergripande 
planeringen av byggarbetsplatsen som redovisas på en APD-plan kan också fördelaktigt 
presentera brandskydd under byggtid (BUB) (Marberg & Alling, 2014).  

Bränder på byggarbetsplatser och i byggnader som renoveras är vanligt förekommande, dels på 
grund av att mängden exponerat brännbart material, och dels på grund av de arbetsmetoder som 
används (heta arbeten, brandfarlig vara etc.) (Hartvig, 2016). Enligt Martinsson & Bälte (2017) 
projekteras byggnader för brandsäkerhet i ett färdigt utförande. Bränder på byggarbetsplatser 
utgör dock en stor risk eftersom brandskyddssystem inte är installerade förrän i slutet av 
byggnationen (Bengtson, Dittmer, Rohlén, & Östman, 2012). En byggarbetsplats förändras 
under tid beroende på vilket skede bygget är i och det leder till att brandriskerna ser olika ut 
under olika skeden av byggnationen. Exempelvis kan det vara olika stor brandbelastning under 
byggtiden, tillgängliga utrymningsvägar förändras och risker så som heta arbeten sker på olika 
platser på byggarbetsplatsen (Gustavsson & Persson, 2007). Enligt arbetsmiljölagen ska 
skyddsåtgärder vidtas mot bland annat brand. Detta genom att arbetsplatser ska kunna utrymmas 
på ett betryggande sätt i händelse av brand samt att uppkomst och spridning av brand ska 
förebyggas (SFS 1977:1160, 1977). Enligt Eriksson & Svensson (2003) är BUB ett ämne som i 
undantagsfall diskuteras vid samrådsmöten och Winter (2016) påpekar i sin artikel att BUB måste 
vara med i produktionsplaneringen för att förhindra oreda på bygget. Oftast ses brand på 
byggarbetsplatsen inte som ett stort problem och således tummas det på reglerna, speciellt vid 
tidspress (Eberius & Karlberg, 2015).  

 Statistik 

Varje år sker flertalet tillbud på en byggarbetsplats där räddningstjänsten behövt göra en insats. 
Statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar att räddningstjänsten 
gjort total 136 insatser på byggarbetsplatser i Sverige mellan åren 2005–2015, se Figur 1. Antalet 
insatser på byggarbetsplatser kan däremot vara missvisande på grund av felaktig inrapportering. 
Vid insatser när ombyggnation utförs uppger anställd på MSB (personlig kommunikation, 7 
februari 2018) att risken finns att räddningstjänsten rapporterar det som en insats i den befintliga 
verksamheten istället för en byggarbetsplats. Undersöker man istället heta arbeten som 
brandorsak under samma tidsperiod har det gjorts 1644 insatser av räddningstjänsten, se Figur 2. 
Den statistiken kommer från alla typer av byggnader. Däremot kan stor andel av dessa bränder 



  
2 

antas vara på byggarbetsplatser då det är vanligast förekommande att det är där heta arbeten 
utförs, antingen vid nybyggnad eller ombyggnation/renovering. Man kan anta att många av 
dessa insatser har blivit inrapporterade felaktigt. 

 
Figur 1. Antal insatser som räddningstjänsten gjort på byggarbetsplatser mellan åren 2005–2015. (MSB, u.d.) 

 
Figur 2. Antal insatser som räddningstjänsten mellan åren 2005–2015 där brandorsaken varit heta arbeten. (MSB, u.d.) 

Utifrån den statistik som hämtats från MSB kan den vanligaste brandorsaken på byggarbetsplatser 
utläsas. Figur 3 visar att anlagd brand, med 33 %, är den vanligaste brandorsaken. Heta arbeten 
är orsaken till 19 % av bränderna och 28 % av bränderna uppstår av okänd anledning.  

 
Figur 3. Brandorsaker på byggarbetsplatser mellan åren 2005–2015(MSB, u.d.). 
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Det kan vara svårt att förhindra att anlagda bränder sker eftersom det är en enskild handling. 
Däremot kan anlagd brand och konsekvenser av detta förebyggas på byggarbetsplatser i form av 
planering av materialhantering, skyddsavstånd mellan material och byggnad etc. Detta för att 
försvåra att anlägga en brand samt förhindra brandspridning och konsekvensen av en brand. 

 Olycksutredningar 

Räddningstjänsten utför oftast olycksutredningar när de gjort insatser, dels för att utvärdera sitt 
egna arbete och dels för att fastslå orsaken till att branden startade. Utredningen för 
Norrevångshallen i Eslöv visade att branden som påträffades troligtvis var anlagd. Hallen var 
under en pågående takrenovering och ungefär 40 % av taket var inte färdigställt vid 
brandtillfället. Den ofärdiga delen av taket bestod endast av plåt och exponerad brännbar 
cellplastisolering vilket gjorde brandspridningen lättare. Branden spred sig även till övriga delar 
av byggnaden som delvis berodde på att brandcellsgränserna i byggnaden var dåligt uppförda. 
Branden kan ses i Figur 4. (Nilsson, 2010) 

 
Figur 4. Bilden visar idrottshallen i Eslöv. Takkonstruktionen kollapsar 30 min senare. Bild hämtad från olycksutredningen av 
Nilsson (2010). 

En brand startade vid en renovering av ett flerbostadshus i Stockholm. Branden startade i 
samband med heta arbeten då drev av lin impregnerat med tjära antände runt 
fönsterkonstruktionerna. Arbetsmetoden ansågs i efterhand som olämplig på grund av fönsternas 
konstruktion och kontroll av arbetsområdet innan, under och efter arbetet hade inte utförts på 
ett godkänt sätt. Hade de säkerhetsregler som finns följts med ordentliga förberedelser samt 
kontroll under och efter arbetet hade branden kunnat undvikits. (Wahling, 2009a) 
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Vid renovering av en äldre byggnad i Stockholm startade en brand i samband med att heta 
arbeten utförts. Stålbalkar till balkonger skulle kapas och under arbetets gång leddes värme in i 
den brännbara golvkonstruktionen som antändes. Ett bristande förarbete och en olämplig 
arbetsmetod förorsakade branden. Kontroll under och efter heta arbeten var bristfällig. (Wahling, 
2009b) 

Vid ombyggnad av Saluhallen i Lund startade en brand på taket av byggnaden. Branden startade 
när heta arbeten utfördes på taket genom att brännbar cellplastisolering antändes. Branden spred 
sig även till ett materialupplag av brännbar cellplast som låg på taket samt till angränsande 
takkonstruktion som saknande en brandteknisk avgränsning. (Nilsson, 2011) 

På Nya Karolinska i Solna startade en brand i den byggnad som skulle inrymma nya 
Biomedicum. Bygganden var under uppbyggnad d.v.s. en byggarbetsplats. Branden startade i 
exponerad brännbar isolering i grunden/fasaden på byggnaden. Branden uppkom troligtvis av 
att det skett rökning invid den exponerade brännbara isoleringen. (Edström, 2016)  

Wahling (2009a) och Wahling (2009b) presenterar inga specifika åtgärdsförslag men det har 
konstaterats att de rekommendationer och riktlinjer som finns för heta arbeten inte efterföljts 
vilket lett till att det börjat brinna. I de tre andra olycksutredningar presenteras åtgärdsförslag för 
att liknande bränder inte ska uppstå. Nilsson (2010) och Nilsson (2011) menar på att vid en 
ombyggnation är det viktigt att en översyn av byggnadens brandcellsindelning sker för att minska 
risken för större bränder och skador under byggtiden. Nilsson (2011) nämner också att det kan 
krävas tillfälliga brandceller vid en ombyggnation. Edström (2016) fastslår att under byggtiden 
är det viktigt att planera för förvaring av brännbart material så att de går att placera långt från 
byggnader och att det inte förvaras i stora upplag. Vidare menar Edström (2016) på att heta 
arbeten i närheten av brännbart material bör regleras i APD-planer och i planeringen av BUB. 

 BIM och brandskydd 

Building Infomation Modeling (BIM) är en arbetsmetodik inom byggbranschen som blir alltmer 
vanlig, speciellt i större och mer komplicerade projekt. I korthet går BIM ut på att varje 
objekt/element i en BIM-modell innehåller information om dess geometri, material, plats och 
status (Granbom & Hörstedt, 2014). Att arbeta med BIM handlar också om hur information och 
arbetsprocesser så som koordinering, samordning, kollisionskontroll och granskning ska hanteras 
i projekt (Norén, Nystedt, Strömgren, Möllard, & Delin, 2018). Med BIM finns all nödvändig 
information om byggnadselementen samlad och av det kan 3D-ritningar generas, likt de som 
görs i ett CAD-program (Granbom & Hörstedt, 2014). Med en tidsplan för byggnationen och 
byggnadselementen samt förvaltning av byggnaden skapas en fjärde dimension i modellen. Det 
kan också tillkomma en femte dimension då kostnad för varje objekt och kostnad för 
förvaltningen av dessa läggs till i modellen (Azhar, 2011). De flesta discipliner i ett 
byggnadsprojekt kan använda sig av BIM (Henttinen, 2012). Däremot har 
brandskyddsprojektering hamnat på efterkälken och använder till stor del 2D-ritningar, 
beskrivningar och dokumentationer (Nystedt, 2017). Informationen och kraven som 
brandkonsulten har tagit fram om byggnaden skickas oftast vidare till en arkitekt, alternativt 
projektledare, som lägger in brandkonsultens skisser i sin egen modell medan dokumentationen 
förblir en isolerad fil som inte samverkar med övriga discipliners underlag. Detta leder till 
onödiga informationssteg som fördröjer arbetet samtidigt som risken för att information förbises 



  
5 

förekommer (Nystedt, 2017). Norén et al. (2018) har kartlagt kunskapsläget kring 
brandskyddsprojektering i en BIM-miljö samt undersökt, utvecklat och testat en arbetsmetodik 
och arbetsprocess för att implementera brandrelaterade krav och funktioner i en BIM-miljö. 
Förhoppningen är att brand som disciplin ska vara en naturlig del i BIM-projekteringen i 
framtiden. Norén et al. (2018) har fokuserat på projektering av brandskyddet i den färdiga 
byggnaden i en BIM-miljö och inte på hur brandskyddet under byggtiden kan implementeras i 
BIM. 

 Problembeskrivning 

Vid en brand på byggarbetsplatsen finns det risk för personskador, skador på egendom och att 
bygget hamnar i ett driftstopp som kan bli kostsamt (Brandskyddsföreningen, 2011). En brand 
på en byggarbetsplats kan starta av flera anledningar. Utifrån de vanligaste brandorsakerna som 
hämtats från MSB samt de olycksutredningar som granskats, visas det att det finns brister vid 
planeringen av brandskyddet på byggarbetsplatsen och vid olika arbetsmoment. Även att 
brandskyddet på byggarbetsplatsen inte uppmärksammas under möten samt att reglerna och 
kraven som ställs i BUB negligeras, speciellt vid tidspress, är ett problem (Eriksson & Svensson, 
2013; Eberius & Karlberg, 2015). Planeringen av BUB behöver också förbättras utefter hur en 
byggarbetsplats, och således brandrisker, förändras under byggproduktionen (Almgren, 2015). 
Detta genom att BUB är med i produktionsplaneringen och redovisas på APD-planer (Winter, 
2016; Almgren, 2015). 

Eftersom brandskyddsprojektering till stor del inte är inkluderat i det digitala arbetssättet som 
BIM innebär, använder sig inte brandkonsulter av den gemensamma modellen som skapats av 
övriga discipliner i ett byggnadsprojekt (Nystedt, 2017). Att brandkonsulten inte är med och 
arbetar i BIM leder till att de fördelar som finns med samverkan mellan olika discipliner inte kan 
utnyttjas (Norén et al. 2018). Den forskning som finns rörande brandskydd i BIM idag fokuserar 
på projektering av den färdiga byggnaden och hur brandskydd ska kunna inkluderas i arbetssättet 
BIM. Det finns idag ingen forskning som berör både brandskydd på byggarbetsplatsen och BIM-
projektering av byggarbetsplatsen. Detta leder till ett kunskapsglapp mellan BIM som arbetssätt 
på byggarbetsplatsen och planering av BUB. 

 Syfte 

Eftersom det finns brister i BUB och ett kunskapsglapp mellan brandskydd på byggarbetsplatser 
och att arbeta i BIM syftar detta examensarbetet på att undersöka förbättringsmöjligheter för 
brandskyddet under byggtid tillsammans med BIM. Detta genom att kartlägga förutsättningar 
och tillämpbara områden där BUB kan inkluderas i arbetet med APD-planer och tidsberoende 
BIM-modeller. Målet med examensarbetet är att framta ett underlag till framtida arbetsmetoder 
där BUB, APD-planer och BIM på byggarbetsplatser används tillsammans. Syftet uppfylls genom 
att besvara följande frågeställningar:  

• Hur fungerar BUB på byggarbetsplatser? 

• Hur förmedlas information gällande BUB inom byggprojekt? 

• Vad krävs för att BUB ska kunna inkluderas i APD-planer? 

• Vad krävs för att BUB ska kunna inkluderas i skedesstyrda APD-planer med användning 
av BIM? 
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 Avgränsningar 

Målet med denna studie är att framta ett underlag för fortsatt arbete och riktar sig därför främst 
mot personer inom utveckling av arbetsmetoder i byggbranschen som ett underlag för framtida 
arbetsmetoder rörande BUB, byggarbetsplatsensplanering med APD-planer och BIM. En 
avgränsning för denna studie är däremot att utveckla och testa en arbetsmetod där BUB kan 
inkluderas i skedesstyrda APD-planer med BIM. 

Endast de lagkrav och rekommendationer som används inom den svenska byggbranschen har 
behandlats då arbetet riktar sig mot byggbranschen i Sverige. Arbetet avgränsas till ett större 
nybyggnadsprojekt i ett tätortssamhälle vilket inte omfattar annan anläggning exempelvis 
infrastruktur. Detta för att svaren från intervjuerna som genomförts ska baseras på liknande 
förutsättningar och inte skilja sig beroende på vilket byggprojekt som respondenterna möjligen 
haft i åtanke vid intervjutillfället. Dessutom är nybyggnadsprojekt bland de vanligare 
konstruktionerna i Sverige.  

 Förväntade resultat 

Studien förväntas beskriva ett nuläge gällande brandskydd på byggarbetsplatser och öppna upp 
utvecklingsmöjligheter där informationen för BUB förmedlas tillsammans med APD-planer i 
BIM. Att inkludera BUB i APD-planer skulle kunna vara ett sätt att lyfta frågan rörande 
brandskydd under byggtid på bygg- och samrådsmöten. Att planera BUB så att kraven är 
anpassade efter hur byggarbetsplatsen förändras med tiden är något som också skulle kunna 
uppnås genom att planera in BUB i APD-planer. Med ett brandskydd under byggtiden i BIM-
modellen finns BUB lättillgängligt för de på byggarbetsplatsen. Det skulle också gå att simulera 
arbetsplatsens förändringar och förutse risker och brister som kan komma att finnas i BUB och 
proaktivt åtgärda dem i ett tidigt skede. För att brandskyddsprojektering ska kunna dra nytta av 
BIM-modellen måste brandingenjören vara delaktig i det digitala arbetssätt som BIM är och 
tillföra information till modellen. 
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2 Metod 

Metodavsnittet redovisar arbetsprocessen under studiens gång samt vilka metoder som använts 
för att uppfylla syftet.  

Idag finns en kunskapslucka mellan brandskydd som disciplin och övriga discipliner som 
projekterar i en BIM-miljö. Det finns forskning som syftar till att fylla denna lucka för 
projektering av brandskydd till den färdiga byggnaden och BIM-projektering. Rörande 
brandskydd under byggtid och BIM-projektering på byggarbetsplatsen finns det ingen forskning 
idag som berör de två ämnena tillsammans. Denna studie kommer därför att kartlägga nuvarande 
kunskapsläge rörande BUB, byggarbetsplatsen planering i form av APD-planer och BIM på 
byggarbetsplatsen var för sig. Med den information som framkommer både från teoretisk 
kunskap och praktiska erfarenheter kommer studien eftersträva att överbrygga gapet som finns 
mellan BUB, APD-planer och användandet av BIM på byggarbetsplatser för att kunna arbeta 
med dessa tillsammans. För att kartlägga nuläget i byggbranschen och att överbrygga 
kunskapsgapet besvarades frågeställningarna genom en litteraturstudie för att få teoretisk kunskap 
och en intervjustudie för att få praktiska erfarenheter. 

 Metodval 

Som forskningsmetodik valdes kvalitativ metod eftersom studien är grundat på empirisk 
datainsamling genom intervjuer. Kvalitativ forskning kan ses som relativt flexibel vilket innebär 
att förhållandet mellan litteratur, frågeformuleringar, datainsamling och teoribyggande är under 
ständiga förändringar. Datainsamlingen leder till att nya teoretiska idéer växer fram som kan leda 
insamlingsprocessen in på nya banor (David & Sutton, 2016).  

Eftersom BIM inom disciplinen brandskydd är under uppstartsfasen har litteraturstudie utförts 
för att kartlägga befintlig information inom området. Även tillgänglig information rörande BIM 
på byggarbetsplatser har tagits fram. Intervjustudien utfördes för att ta del av erfarenhetsmässiga 
kunskaper samt få en uppfattning om hur BIM på byggarbetsplatser används idag.  

Processen för examensarbetet beskrivs i Figur 5. Metoden för arbetet utgick från de 
frågeställningar som formulerats från syftet. Datainsamlingen har sedan använts för att identifiera 
tillämpbara användningsområden där BUB kan inkluderas i BIM. 

 
Figur 5. Beskrivning av metodprocessen för examensarbete. 
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 Litteraturstudie 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att granska publicerat material om BUB, 
byggarbetsplatsplanering med APD-planer samt BIM på byggarbetsplatsen och BIM med hänsyn 
till brandskydd. Litteratur som studerats var bland annat böcker, vetenskapliga artiklar, artiklar i 
branschtidningar, rapporter, lagar och styrande regelverk, olycksutredningar samt avhandlingar. 
Litteraturen studerades utefter frågeställningarna och resultatet presenteras i teorikapitlet. Den 
teori som inhämtats genom litteraturstudien låg även till grund för intervjustudien när 
intervjuguiden skulle utformas. Litteraturstudien pågick även parallellt med och efter 
intervjustudien för att komplettera med ny information som påträffats. 

De sökverktyg som användes i huvudsak var Google och Google Scholar för att hitta artiklar 
och vetenskapliga rapporter. Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA) användes för att söka efter 
tidigare utförda examensarbeten som berör ämnet. För styrande regelverk besöktes riksdagens 
hemsida alternativt berörda myndigheters hemsidor. Litteratur så som handböcker utgivna av 
branschföreningar och faktaböcker söktes i Luleås tekniska universitetsbibliotek. För information 
gällande olycksutredningar kontaktades MSB och olycksstatistik inhämtades från MSB:s 
statistikdatabas Indikatorer Data Analys (IDA).  

 Intervjustudie 

I samband med litteraturgenomgången framkom det att det krävdes ytterligare information 
gällande BUB, byggarbetsplatsplanering med APD-planer samt BIM på byggarbetsplatsen och 
BIM med hänsyn till brandskydd för att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna. För att få 
ytterligare information gjordes en empirisk undersökning i form av intervjuer. 

Vid utförande av intervjuer menar David & Sutton (2016) på att strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer samt standardiserade och ostandardiserade intervjuer skiljs åt. Struktur 
syftar på den grad i vilken frågornas form och ordning är identiska från intervju till intervju. 
Standardisering syftar på den nivå av tillslutning som gäller för de svar som intervjupersonen kan 
ge. Eftersom datainsamlingen i arbetet utgick från att samla mer information där inte litteraturen 
kunde ge svar utformades frågorna mer öppna än detaljerade. Alla frågor i intervjustudien var 
avsedda att framkalla öppna svar, däremot var strukturen på frågorna halvstrukturerade. Detta 
innebar att frågorna utgick med en blandning av strukturerade frågor och frågor som var flexibla 
när det gällde inkludering och/eller ordningsföljd (David & Sutton, 2016). 

Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur personer använder sig av BUB, APD-planer och 
BIM på byggarbetsplatser (i praktiken). Detta genom att låta personen berätta så mycket som 
möjligt utan att ledas av intervjuaren. För att samtalet ska föras mer naturligt med den intervjuade 
personen menar Hedin (1996) att det är bättre med större frågeområden istället för många 
detaljerade frågor. Frågorna i intervjun utvecklades även till följd från tidigare frågor och svar.  

2.3.1 Intervjuförfarande  

Till intervjustudien upprättades en intervjuguide. Intervjuguidens utformning baserades på teori 
av Starrin & Renck (1996). Utifrån varje frågeställning togs ett antal frågor fram. Dessa sorterades 
och bearbetades med hänsyn till hur litteraturstudien behandlat frågeställningarna. Ett första 
utkast togs fram till intervjuguiden. Utkastet testades sedan mot personer med bakgrund i 
byggbranschen liknande de som sedan intervjuades samt mot personer med akademisk bakgrund. 
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Detta för att undersöka om frågorna var formulerade på ett tydligt sätt så att målsättningen 
framkom. En förfining av intervjuguiden skedde succesivt fram till att målsättningen var 
uppnådd. Intervjuguiden anpassades utefter vilken yrkesroll respondenten hade.  

Till en början tillfrågades personer som varit med i SBUF-projektet Cellplastbränder på 
byggarbetsplats – Uppföljning av risksänkande åtgärder och uppdaterade rekommendationer till 
byggbranschen. Detta för att komma i kontakt med personer som arbetar både med planering 
av BUB och med BUB ute på byggarbetsplatsen. Genom deras kontakter skickades en förfrågan 
ut till möjliga personer som skulle kunna vara intresserade av att bli intervjuade för arbetets 
ändamål. Urvalet av intervjupersoner gjordes för att få olika synsätt på BUB, byggarbetsplatsens 
planering med APD-planer och BIM på byggarbetsplatsen. Målet var att intervjua personer inom 
byggbranschen som kommer i kontakt med brandskyddet under byggnationstid, 
byggararbetsplatsplanering och/eller BIM. Kontakt togs med brandingenjörer, platschefer, 
utförandekontrollanter samt BIM-samordnare. För att få en kunskapsbredd bland 
respondenterna utfördes totalt sex intervjuer. I Tabell 1 presenteras de intervjuades yrkesroll och 
eventuell extra ansvarsroll de har på bygget utöver sin yrkesroll. 

Tabell 1. Information gällande de intervjuade personerna. 

Yrkesroll Ansvarsroll  

Brandingenjör Brandprojektör 

Projektingenjör 
Inköpare  

Säkerhetsgenomgångar  

Produktionschef /Platschef 
Produktionschef 
BAS-U 

Utförandekontrollant Kontrollerar BUB i samband med utförandekontroller 

Produktionschef/Logistikansvarig Systematiskt brandskyddsansvarig 

BIM-samordnare - 

Kontakten togs via telefon och mejl. I samband med att intervju bokades, skickades ett 
informationsbrev samt intervjuguiden ut till alla respondenter. Informationsbrevet innehöll en 
kort beskrivning om examensarbetet samt syftet med intervjuerna. Viktig information gällande 
bearbetning och hantering av intervjuerna tillhandhölls. Intervjuerna behandlades konfidentiellt 
eftersom informationen som kommer fram kan vara känslig för berörda parter. Att intervjuerna 
behandlades konfidentiellt var också för att respondenterna skulle våga svara så öppet och 
sanningsenligt som möjligt. Hela informationsbrevet finns bifogat i Bilaga A. Samtliga intervjuer 
genomfördes via Skype där intervjuerna även spelades in för att senare transkriberas och 
bearbetas. Intervjuguiden finns bifogad i Bilaga B.  
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2.3.2 Sammanställning av intervjuer  

Efter att alla intervjuer var genomförda bearbetades svaren för att sedan analyseras utifrån 
frågeställningarna. Transkribering utfördes för att lättare kunna arbeta med de inspelade 
intervjuerna. Efter transkriberingen sammanställdes intervjuerna var för sig. Sammanställningen 
skickades sedan till respektive respondent för att undvika eventuella misstolkningar samt att ge 
möjligheten för ytterligare kommentarer och tankar om intervjuerna. Sammanställningarna 
bearbetades sedan ytterligare för att analysera och jämföra svaren mellan respondenterna och mot 
arbetets frågeställningar.  

 Analysmetod 

Genom att bearbeta den information som inhämtats genom litteratur samt intervjuer 
identifierades tillämpbara områden där BUB kan inkluderas i APD-planer med BIM.  

Som analysmetod har den kvalitativa tematiska analysen valts, vilket är en allmän analysmetod 
som används inom olika inriktningar för alla slags kvalitativa frågeställningar. Tematisk analys 
innebär att strukturera materialet under olika teman och sedan sammanfatta resultatet utifrån 
dessa teman (Karolinska Institutet, u.å.). Detta är alltså en metod där man aktivt och noggrant 
identifierar och analyserar mönster eller teman som organiseras och beskrivs detaljerat utifrån 
insamlade data (Braun & Clarke, 2006).  

Analysmetoden användes för att finna samband mellan det som beskrivs i teorin och med det 
som framkommer i intervjuerna. De tillämpbara områdena valdes utifrån att undersöka 
frågeställningarna i syftet där förväntat resultat var att förbättra brandskyddet under byggtid med 
hjälp av APD-planer och BIM.  

Analysproceduren var enligt följande: 

1. Bearbeta hela texten genom att markera det som är relevant för frågeställningen 
2. Sortera texten utifrån olika teman, d.v.s. gruppera dem under olika övergripande 

begrepp 
3. Ta ett område i taget och gå igenom hela texten och plocka ut allt som hör till just det 

temat  

Genom denna procedur utfördes en kategorisering utifrån de problem- och förbättringsområden 
som påträffats med BUB, APD-planer och BIM, både utifrån intervjuerna samt teorin. Utifrån 
kategoriseringen kunde sedan paralleller dras mellan olika områden som tillslut ledde till att 
tillämpbara områden kunde framtas. 
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3 Teori 

I kapitlet om teori presenteras grundläggande och detaljerad information som anses relevant för 
projektet samt utgör grund till intervjustudien.  

 Styrande regelverk 

De krav som ställs på brandskydd under byggtid styrs av ett antal lagar, förordningar, föreskrifter 
och allmänna råd, se Figur 6 för schematisk bild av Sveriges regelhierarki. Lagar är högst i 
regelhierarkin. Förordningar är förtydligande av det som står i lagtexten. Förordningarna kan 
också vara de enda gällande reglerna för vissa bestämmelser då det inte anses behövas någon 
lagtext. Föreskrifter finns för att göra en mer detaljerad förtydelse av lagtexten och 
förordningarna. Lagar, förordningar och föreskrifter är direkt bindande. För att veta hur lagar, 
förordningar och föreskrifter ska följas i detalj finns allmänna råd. De allmänna råden beskriver 
hur utförandet bör ske för att uppfylla föreskrifter och lagar. Skiljer sig utförandet från de 
allmänna råden ska det dock gå att bevisa att utförandet är likvärdigt med de allmänna råden 
alternativt att den gällande lagen, förordningen eller föreskriften ändå efterföljs. (Boverket, 2018) 

 
Figur 6. Sveriges regelhierarki. 

3.1.1 Plan- och bygglagen 

I plan- och bygglagen (PBL) ställs det krav på byggnadsverks tekniska egenskaper (SFS 2010:900, 
2010).  

Kraven på ett byggnadsverk enligt PBL 8 kap, 4§ (SFS 2010:900, 2010):  

Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 

1. bärförmåga, stadga och beständighet, 
2. säkerhet i händelse av brand, 
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 
4. säkerhet vid användning, 
5. skydd mot buller, 
6. energihushållning och värmeisolering, 
7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga, 
9. hushållning med vatten och avfall, och 
10. bredbandsanslutning. 

Lag

Förordning

Föreskrift

Allmänna råd
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Enligt punkt 2 ställs det krav om säkerhet i händelse av brand. Vidare kan det läsas i 5 § att 
kraven i 4 § ska uppfyllas på så sätt att de: 

1. uppfylls vid nybyggnad, ombyggnad och annan ändring av en byggnad än ombyggnad, och 

2. med normalt underhåll kan antas komma att fortsätta att vara uppfyllda under en ekonomiskt 
rimlig livslängd. 

Utifrån PBL ska byggnader skyddas i händelse av brand och att detta ska uppfyllas vid nybyggnad, 
ombyggnad och annan ändring. (SFS 2010:900, 2010) 

3.1.2 Plan- och byggförordning 

I plan- och byggförordning (PBF) förtydligas kraven från PBL gällande säkerhet i händelse av 
brand (SFS 2011:338, 2011). I 3 kap, 8 § står det: 

För att uppfylla det krav på säkerhet i händelse av brand som anges i 8 kap. 4 § första stycket 2 
plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sätt som 
innebär att 

1. byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid, 
2. utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas, 
3. spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas, 
4. personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller räddas på annat 

sätt, och 
5. hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet vid brand. 

Likt PBL nämner inte PBF specifikt brandskydd under byggtid. Däremot är en byggnad under 
produktion ett byggnadsverk och därför gäller PBF även på byggarbetsplatser. Hur brandskyddet 
under byggtiden berörs uppges inte i PBL eller PBF men tas upp i Boverkets byggregler (BBR) 
som är tillämpningsföreskrifter som ges ut för att förtydliga kraven i PBL och PBF. 

3.1.3 Boverkets byggregler 

Boverkets byggregler är funktionsbaserade. Detta menas med att BBR ställer krav på funktionen 
på lösningen och inte på själva lösningen i sig. I BBR regleras brandskyddet under byggtid i 
avsnitt 2:3 (BFS 2011:6, 2017): 

Bygg-, rivnings- eller markarbetsplatser ska vara ordnade så att tillträde för obehöriga försvåras 
och så att risken för personskador begränsas. Åtgärder ska vidtas till skydd mot uppkomst och 
spridning av brand och mot buller och damm. Om byggnader eller delar av dem är i bruk eller 
tas i bruk när byggnads- eller rivningsarbeten pågår, ska åtgärder ha vidtagits för att skydda 
boende och brukare mot skador till följd av olycksfall, skadliga ljudnivåer, föroreningar i skadliga 
koncentrationer eller motsvarande.  

Om byggnader eller delar av dem är i bruk eller tas i bruk när byggnads- eller rivningsarbeten 
pågår, ska åtgärder ha vidtagits för att skydda boende och brukare mot skador till följd av 
olycksfall, skadliga ljudnivåer, föroreningar i skadliga koncentrationer eller motsvarande.  

Om ordinarie utrymningsvägar inte kan användas, ska tillfälliga sådana ordnas. 

Det vill säga att åtgärder ska vidtas till att förhindra uppkomst och spridning av brand samt att 
utrymning ska säkerställas under byggnationstiden. I kapitel 5 i BBR berörs de byggnadstekniska 
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krav som ställs för brandskydd i den färdiga byggnaden men behandlar inte brandskyddet under 
byggtiden.  

3.1.4 Lagen om skydd mot olyckor 

I Lagen om skydd mot olyckor (LSO), (SFS 2003:778, 2003), regleras främst 
nyttjanderättshavare, kommuner och statens skyldigheter för att hindra olyckor så som brand. 
Rörande brandskydd under byggtiden finns det inga tydliga direktiv i LSO. I 2 kap 2 § står det: 

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning 
hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i 
övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa 
skador till följd av brand. 

Vad som menas med skälig omfattning bedöms från projekt till projekt och kan variera beroende 
på de olika förutsättningar som kan finnas. 

3.1.5 Arbetsmiljölagen 

En byggarbetsplats är en arbetsplats och då ska arbetsmiljölagen (AML) efterföljas. I AML finns 
de regler och skyldigheter som arbetsgivare och arbetstagare har mot varandra för att en säker 
och hälsosam arbetsmiljö ska finnas på arbetsplatsen. En arbetsmiljöplan ska tas fram på 
arbetsplatsen för att få en bra arbetsmiljö och personal ska bli informerade om denna. I 2 kap 4 § 
står det: 

De arbetshygieniska förhållandena när det gäller luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande ska vara 
tillfredsställande. Betryggande skyddsåtgärder ska vidtagas mot skada genom fall, ras, brand, 
explosion, elektrisk ström eller liknande. 

Med det menas att även risker för uppkomst av brand ryms inom AML och på en byggarbetsplats 
hamnar det under brandskydd under byggtid. (SFS 1977:1160, 1977) 

Enligt 3 kap 6 § ska det på varje arbetsplats finnas byggnadsmiljösamordnare. Enligt 3 kap 7a § 
ska det finnas en byggnadsmiljösamordnare för planering och projektering av ett byggnads- eller 
anläggningsarbete (BAS-P). Enligt 3 kap 7b § ska det också finnas en byggnadsmiljösamordnare 
för utförande av ett byggnads- eller anläggningsarbete (BAS-U). Det är framförallt BAS-U som 
ska se till att AML efterföljs på byggarbetsplatsen efter satt arbetsmiljöplan.  

3.1.6 Arbetsmiljöverkets författningssamling 

I arbetsmiljöverkets författningssamling, (AFS 1999:3, 1999), står det hur arbetsmiljöplanen på 
en byggarbetsplats ska utarbetas för att följa arbetsmiljölagen. I AFS 1999:3 (1999) står det 
rörande brandskydd på byggarbetsplatser: 

27 § Alla arbetsplatser skall kunna utrymmas i händelse av brand, utströmmande gas eller annan 
fara. Alla arbetstagare skall snabbt och säkert kunna nå säkert område. 

28 § Antalet utrymningsvägar och deras fördelning och mått skall avpassas efter 
byggarbetsplatsens, utrymmenas och arbetslokalernas användning, utrustning och storlek och 
efter det största antal människor som kan vistas där samtidigt.  

Särskilt anordnade utrymningsvägar samt återsamlingsplatser skall markeras med skyltar. Dessa 
skyltar skall vara tillräckligt hållbara och placeras på lämpliga platser. Utrymningsvägar som 
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kräver belysning skall ha nödbelysning med tillräcklig styrka i händelse av fel på ordinarie 
belysning. 

29 § Utrymningsvägar samt förbindelseleder och dörrar som leder till dem skall vara fria från 
hinder så att de när som helst kan användas utan olägenhet. 

30 § Dörrar för utrymning skall öppnas utåt i utrymningsriktningen. De får inte vara låsta eller 
reglade på ett sätt som hindrar att de lätt och omedelbart kan öppnas av vem som helst som kan 
behöva använda dem i en nödsituation.  

Dörrar och portar utmed utrymningsvägar skall markeras på lämpligt sätt. 

§ 32 Uppkomst och spridning av brand skall förebyggas. Brandredskap och vid behov 
branddetektorer och alarmsystem skall finnas. De skall till antal och utformning vara anpassade 
till  

• förhållandena där byggnads- eller anläggningsarbetet utförs,  
• utrymmenas storlek och användning,  
• den utrustning som används, 
• byggprodukternas och förekommande ämnens fysikaliska och kemiska egenskaper samt 
• det största antal människor som samtidigt kan vistas i utrymmena och arbetslokalerna och 

på byggarbetsplatsen. 

Lämpliga provningar och övningar skall genomföras regelbundet. 

33 § Brandredskap skall vara lätt hanterbara och placeras så att de är lätt åtkomliga. Plats för 
brandredskap skall utmärkas med skyltar. 

De krav AFS ställer är inte specifika i utförandet vilket leder till att AFS måste tolkas till varje 
situation och lämpliga lösningar får tillämpas beroende på rådande förutsättningar. 

3.1.7 Lagen om brandfarliga och explosiva varor 

På byggarbetsplatsen kan det finnas material som går under lagen om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE). Sådana varor kan exempelvis vara gas till svetsarbeten. I 1 § står det att lagens syfte 
är att: 

Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller 
egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga och 
explosiva varor. (SFS 2010:1011, 2010) 

I SFS 2010:1011 (2010) står det även hur brandfarliga och explosiva varor ska hanteras och att 
det måste säkerställas att obehöriga inte kan få tillgång till varorna. Risker för olyckor och 
konsekvenser av dessa ska utredas vid handhavande av brandfarliga och explosiva varor (SFS 
2010:1011, 2010). Den som är ansvarig för brandfarliga eller explosiva varor måste ha den 
kompetens som krävs för att hantera dessa alternativt ha tillgång till tillräcklig kompetens inom 
sin verksamhet. 
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 Projekteringsprocessen 

Projektering av en byggnad består av olika skeden. I varje skede tas olika handlingar fram 
beroende på vilket steg i processen som projektet är i. Figur 7 visar en överskådlig bild över 
vilken ordning skedena infaller. 

 
Figur 7. Beskrivning av byggprocessen.  

I idé och programskedet växer visionerna bakom ett byggprojekt fram. Under programskedet 
förbereds programhandlingar där grundläggande beslut fattas. Målet är att komma fram till ett 
huvudalternativ som man i senare skede utvecklar mer i detalj. Programhandlingarna är en 
sammanfattning av förutsättningarna för ett projekt och utgör det samlade underlaget för beslut 
om fortsatt projektering. Det som berörs i programhandlingarna är till exempel byggnadens 
storlek, tekniska standard och utformning i stort. Resultatet visas som en situationsplan över 
tomten, ritningar av våningsplan, fasader och viktiga sektioner. (Akademiska Hus, 2018; 
Nordstrand, 2008) 

I systemskedet utreds det mer detaljerat för vilka tekniska lösningar projektet ska inneha. 
Resultatet av systemutformningen redovisas i systemhandlingar. Dessa ska ligga till grund för 
den fortsatta detaljutformningen av byggnaden. Systemhandlingar ska ge en bild av den 
planerade byggnaden samt dess utformning av bland annat konstruktionssystem och andra 
tekniska installationssystem. Även projektets miljöplan och arbetsmiljöplan fastställs i 
systemskedet. (Akademiska Hus, 2018; Nordstrand, 2008) 

I bygghandlingsskedet detaljeras lösningarna med utgångspunkt från systemhandlingarna. 
Detaljutformningen ska mynna ut i de bygghandlingar som ska användas för att entreprenörerna 
ska kunna bygga huset. I bygghandlingar ska färdiga ritningar, beskrivningar och förteckningar 
framtas. Med hjälp av dessa ska alla aktörer i den fortsatta byggprocessen på detaljnivå veta hur 
den färdiga byggnaden ska se ut. (Nordstrand, 2008)  

Under byggskedet sker den fysiska produktionen av projektets byggnad. Stor vikt läggs vid 
provning av tekniska funktioner. Tillslut sker slutbesiktning som avslutar byggskedet. Efter 
slutbesiktningen övergår byggnaden till förvaltning. Efter avslutat projekt finns möjlighet till 
uppföljningsmöten där erfarenhetsåterkoppling sker till nästkommande projekt. (Akademiska 
Hus, 2018) 

 Dagens byggarbetsplats 

Dagens byggarbetsplatser är planerade på olika sätt beroende på rutiner hos företagen, 
omfattningen av projektet, miljön runtomkring etc. Nedan beskrivs hur arbetet kring en 
byggarbetsplats teoretiskt kan se ut gällande planering av byggproduktionen innan byggstart och 
fortsatt planering under byggets gång. 

3.3.1 Planering av byggproduktionen 

Innan produktionen av en byggnad påbörjas måste byggnationen planeras; vilka steg byggnaden 
ska byggas, hur mycket material som behövs, när olika leveranser ska ske, upprättande av APD-
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planer, hur arbetsmiljön ska vara på bygget för att följa lagkrav etc. (Swedish Standard Institute, 
2008). Nedan redovisas några av de planer som behövs planeras innan byggproduktionen startar.  

Produktionstidsplan, också kallad huvudarbetsplan eller huvudtidplan, redovisar tidsplanen för 
hela byggproduktionen från byggstart till byggslut. Beroende på byggets storlek och omfattning 
kan produktionsplanen ha olika hög detaljnivå, allt från att vara den enda tidsplan för bygget till 
att kompletteras med flertalet andra arbetsplaner och tidsplaner. Arbetsplaner görs oftast i en 
högre detaljnivå jämfört mot produktionstidsplanen och utformas för olika skeden i 
byggnationen, exempelvis en arbetsplan för markarbeten, en för stomuppförandet, en för vatten- 
och avloppinstallation etc. Arbetsplanen kan kompletteras med en arbetsberedning som visar en 
detaljerad planering av ett visst arbetsmoment. (Révai, 2012) 

Inköpsplanen visar en översikt av samtliga inköp som ska göras till byggproduktionen, både vad 
gäller material och underentreprenader. Från inköpsplanen och olika arbetsplaner utarbetas 
leveransplaner som visar leveranser av samtliga material till byggarbetsplatsen. För varje leverans 
upprättas det en egen leveransplan. Dessa har höga krav på noggrannhet, då det vid fel eller 
störningar vid leveranser leder till förseningar som oftast är svåra att jobba ikapp. (Révai, 2012) 

Veckoplanering av byggarbetsplatsen planeras oftast när produktionen har kommit igång. 
Veckoplaner planeras två till fyra veckor fram i tiden och har en detaljnivå där aktiviteter och 
moment kan planeras in med en halv dags noggrannhet. Avstämning för veckoplanerna sker 
varje alternativt varannan vecka där även nästkommande veckor planeras. (Révai, 2012) 

3.3.2 Byggmöten och avstämningar 

Beroende på vilken byggarbetsplats som undersöks kan mötens utformning och planering se 
olika ut. Det som presenteras nedan är teoretiska riktlinjer för att få ett byggprojekt att fortgå så 
smidigt som möjligt. 

Innan byggstarten för en byggnation hålls ofta ett initialt möte, en etableringsträff, där samtliga 
anställda på byggföretaget och representanter för de olika underentreprenörerna som kommer 
befinna sig på byggarbetsplatsen närvarar. Syftet med mötet är att informera om byggnaden som 
ska byggas, byggarbetsplatsens utformning, produktionsplaneringen, produktionsplanerna och 
projektorganisationen. Även kommande avstämning- och planeringsmöten beslutas under det 
första mötet. Planeringsmöten hålls en gång per vecka på byggarbetsplatsen. Under 
planeringsmötena behandlas bland annat det aktuella läget på bygget, genomgång av 
produktionsplaner, leveranser och olika arbetsmiljöfrågor. Samordningsmöten hålls varannan 
vecka där samarbetet mellan de olika entreprenörerna diskutera och planeras. Även under 
samordningsmöten behandlas läget på bygget, genomgång av produktionsplaner, leveranser etc. 
Det som tillkommer under ett samordningsmöte är olika samordningsfrågor mellan 
entreprenörer, speciellt mellan olika installatörer. Varje månad hålls byggmöten där frågor om 
entreprenadavtalet mellan beställaren och byggentreprenaden behandlas. Även konsulter och 
underentreprenörer kan medverka på byggmöten. (Révai, 2012) 

3.3.3 APD-planer 

För att få en överblick över hur byggarbetsplatsen kommer se ut upprättas APD-planer. På en 
APD-plan redovisas det hur byggarbetsplatsen ska organiseras, bland annat framförs placering av 
bodar, förråd, kranar, transportvägar, materialintag etc. (AFS 1999:3, 1999). I Figur 8 visas en 
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skedesplan (en typ av APD-plan) över Skanskas projekt Stockholm New (Berg, 2018). APD-
planen börjar oftast diskuteras överskådligt redan under programskedet (Al-Mosawi & Aliwi, 
2017). Däremot kan inte APD-planen planeras i detalj förrän i produktionsplaneringen, ofta 
efter att stomplaneringen är klar. Detta på grund av att APD-planen till stor del är beroende av 
arbetsplanen för stommen (Révai, 2012). Risken med att utforma APD-planen innan 
stomplaneringen är att produktionen av byggnaden styrs av felaktigt uppställda kranar eller 
liknande vilket kan bli kostsamt (Révai, 2012). I början av byggproduktionen är det ofta 
anläggningsmaskiner som gör markarbeten på byggarbetsplatsen. Därefter hanteras 
stombyggandet av byggets kranar och efter det går bygget in i stomkompletteringsskedet då det 
är mest material i volym på byggarbetsplatsen. Dessa olika skeden i produktionen har olika 
förutsättningar vad gäller arbetsplatsen och således kommer APD‑planen förändras under tiden 
(Révai, 2012). Detta leder till att en APD-plan aldrig blir riktigt klar utan ändras löpande när 
byggarbetsplatsen förändras, från etablering av byggarbetsplatsen till avetablering av densamme 
(Sveriges byggindustrier, 2013). 

 
Figur 8. En skedesplan (APD-plan) i Skanskas projektet Stockholm New (Berg, 2018). 

En APD-plan kräver underlag med hög kvalité för att den ska kunna vara tydlig och innehålla 
rätt information. Till exempel behövs det en situationsplan som bland annat visar byggnader och 
vägar som arbetsplatsen omringas av. Det är också viktigt att veta vad som kommer att behövas 
under produktionen för att kunna planera in allt hjälpmedel som krävs; kranar, containrar, bodar 
etc. (Al-Mosawi & Aliwi, 2017)  

3.3.4 Arbetsmiljöplan 

Enligt AML ska byggherren på varje arbetsplats utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering 
och projektering (BAS-P) och en byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet (BAS-U), 
antingen sig själv eller någon annan (SFS 1977:1160, 2016). Både BAS-P och BAS-U ska ha 
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tillräcklig kompetens och erfarenhet för sitt uppdrag samt genomgått BAS-P- respektive 
BAS-U-utbildningen (Dehlin & Linderoth, 2013). BAS-P ska vara med och planera, projektera 
samt samordna med avseende på arbetsmiljö och upprätta en arbetsmiljöplan för 
byggarbetsplatsen. BAS-U ska bland annat se till att lagar och regler rörande arbetsmiljön 
efterföljs på byggarbetsplatsen och att arbetsmiljöaspekter beaktas vid val av arbetsmetoder och 
utrustning etc. (Sveriges byggindustrier, 2013). 

Det är byggherren, alternativt uppdragstagaren, som tillsammans med BAS-P och BAS-U som 
ska ta fram en arbetsmiljöplan. En arbetsmiljöplan ska innehålla de regler som ska tillämpas på 
arbetsplatsen och hur arbetsmiljöarbetet ska organiseras (Arbetsmiljöverket, 2018). 
Arbetsmiljöplanen ska också beskriva de åtgärder som krävs för att uppehålla en säker arbetsmiljö 
vid utförande av vissa arbeten där en extra stor skaderisk finns (Arbetsmiljöverket, 2018). 
Arbetsmiljöverket (2018) menar också på att regelbundna skyddsronder ska finnas 
dokumenterade och protokoll över utförda skyddsronder ska finnas i arbetsmiljöplanen.  

Arbetsmiljöplanen ska vara implementerad i planeringen och projekteringen av byggarbets-
platsen. Med det menas att arbetsplaner, tidsplaner och så vidare ska vara utformade så att risk 
för ohälsa eller olycksfall inte uppkommer. En APD-plan kan vara till god hjälp vid planering 
av arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. Detta för att få en bra överblick över de arbetsmiljörisker 
som kan komma att finnas på byggarbetsplatsen och reducera dessa. (Arbetsmiljöverket, 2018) 

I arbetsmiljöverkets författningssamling, (AFS 1999:3, 1999), står det mer i detalj hur 
arbetsmiljöplanen ska utformas. Där nämns att brandskydd på byggarbetsplatsen ska tas med och 
att utrymning av arbetsplatsen ska säkerställas genom hela byggprocessen. Om byggherren, 
alternativt BAS-P och BAS-U, saknar kompetens inom området brandskydd vid framtagande 
av en arbetsmiljöplan är det naturligt att sakkunnig inom brandskydd hjälper till med en plan för 
brandskydd under byggtiden (Eriksson & Svensson, 2003). 

 K1 - En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen 

Skanska har med stöd av SBUF tagit fram en arbetsmetod för att öka säkerheten på 
byggarbetsplatser. Arbetsmetoden sträcker sig från ett tidigt planeringsskede av en byggnad fram 
till slutet av produktionsskedet. Idén med K1 är att i ett tidigt skede börja med riskidentifiering 
för uppförandet av byggandet. Riskidentifieringen ska fortgå under hela planeringsskedet fram 
till att samtliga detaljer för hur byggnaden ska byggas är satta. Detta kan innebära att 
riskidentifieringen fortsätter även under själva byggproduktionen. Risker som identifieras kan 
vara fallrisker, installation av rör i trånga utrymmen, brandrisker vid heta arbeten, tunga lyft etc. 
De risker som identifieras ska i första hand projekteras bort och i andra hand markeras på berörda 
ritningar så som detaljritningar och planritningar med en varningssymbol. Markeringen ska 
referera till ett K1-dokument där risken beskrivs och föreslagna skyddsåtgärder presenteras. I en 
BIM-modell finns möjligheten att lägga in K1-dokumentet i modellen och på så vis presentera 
föreslagna åtgärder direkt i modellen, se Figur 9 för exempel. (Holm, Lindgren, & Montecinos, 
2013) 
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Figur 9. Exempel på hur en risk kan presenteras i en 3D-modell. Bild hämtad från Holm, Lindgren & Montecinos (2013). 

För att använda sig av K1 och få säkra arbetsmiljöer på byggarbetsplatsen krävs utbildning. Detta 
för att det ska finnas en hög kunskapsnivå inom arbetsmiljö i projekten. Vanligtvis har 
produktionsledare, projektchefer och produktionschefer en grundkompetens inom arbetsmiljö 
och säkerhet. Projektörer som jobbar i skedena innan produktionen saknar ofta kunskap om 
arbetsmiljösäkerhet, likt den som produktionen redan har. Om K1 ska fungera som en 
arbetsmetod behöver projektörer ha liknande kunskap som produktionen för att kunna föra in 
arbetsmiljörisker redan på ritningarna som framtas. För att få en säker arbetsmiljö ställer K1 också 
höga krav på att riskanalyser är väl genomförda. Detta så att riskerna identifieras redan under 
projekteringen och kan förhoppningsvis projekteras bort alternativt markeras på ritningarna. 
(Holm, Lindgren, & Montecinos, 2013) 

 Brandskydd under byggtid 

Bränder på byggarbetsplatser är generellt en stor risk eftersom brandskyddsystem, som ska 
uppfylla byggnormernas brandskyddskrav, ännu inte installerats (Bengtsson et al. 2012). Vid en 
brand på en byggarbetsplats utsätts människor för fara, egendom går förlorad och företag drabbas 
för driftsavbrott (Brandskyddsföreningen, 2011). Brandskyddsföreningen (2011) har listat 
exempel på försvårade omständigheter för att upprätthålla ett fullgott brandskydd på en 
byggarbetsplats (avser att samhällets minimikrav är uppfyllt): 

• Oordning 

• Hög brandbelastning 

• Brännbara ytskikt 

• Blockerade utrymningsvägar 

• Punkterade brandceller 

• Aktiva skyddssystem som inte är färdigställda eller som är tagna ur drift 

• Otillräckligt brandskydd av bärande konstruktioner 

• Säkerhetsrutiner som inte är tillräckligt inarbetade 

• Bristande kontroll 

• Otydligt ansvar 
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Enligt Eriksson & Svensson (2003) är brandskyddet under själva byggskede ett ämne som sällan 
tas upp vid samråd. Winter (2016) skriver i sin artikel att BUB måste bli en naturlig del i 
produktionsplaneringen. Winter (2016) menar att om inte BUB diskuteras i varje 
produktionsmöte kommer det att bli oreda eftersom BUB är en bygg-logistikfråga där rätt saker 
behöver göras i rätt ordning.  

Almgren (2015) menar att BBR gäller under produktionen av en byggnad men att reglerna inte 
är möjliga att tillämpa i praktiken. BBR kan utgöra referens men en byggarbetsplats är under 
ständiga förändringar och förutsättningar i olika skeden av produktionen och därför krävs det ett 
tänkande utanför fasta ramar. Behovet av möjligt och nödvändigt skydd under stomresning 
skiljer sig från slutskedet när inredning monteras. Det är därför viktigt att förhålla sig till 
projektets föränderlighet över tid med löpande uppföljning.  

 
Figur 10. Citat av Erik Almgren från sin artikel ”Brandskydd under byggtiden – Hur sköts det?” ur tidningsskriften 
Räddningsledaren (Almgren, 2015). 

I rapporten av Bengtson et al. (2012) har Kecklund blivit intervjuad om brandskydd på 
byggarbetsplatser. För att lyckas med ett framgångsrikt brandskydd på en byggplats har Kecklund 
listat några organisatoriska faktorer som har inverkan på hur välfungerade brandskyddet blir. 
Många av faktorerna syftar på kommunikation mellan bland annat entreprenör och byggherre 
men även att brandskyddet ska dokumenteras och tas med i startmöten. Nedan följer några av 
de punkter som listats:  

• att brandskyddet under byggtiden har projekterats och dokumenterats  

• samarbete med kvalitets- och arbetsmiljöarbete upprättas  

• brandskyddsronder med protokoll är nödvändiga liksom krav på medverkan från 
underentreprenörer  

• åtgärder från brandskyddsronder kräver återrapportering från ansvarig entreprenör när 
brister åtgärdats  

• god intern kommunikation är nödvändig och fungerande hos byggherre och 
entreprenörer  

• bra samverkan med olika enheter  

• tvåvägskommunikation med entreprenörer krävs som snabbt ger positiva resultat  

• orsaksutredningar av tillbud/skador måste krävas av entreprenörer  

• startmöten med entreprenörer måste ske och protokollföras  

• startmöten med underentreprenör genom huvudentreprenör måste ske och 
protokollföras  

• tydlig gränsdragning mellan olika aktörers åtaganden viktig 

3.5.1 Byggarbetsmetoder 

Val av isolering, konstruktion och montagemetoder går bara att påverka till viss del i 
produktionsskedet. Förutsättningarna sätts tidigare i processen när val av konstruktion och 
projektering utförs. Martinsson & Bälte (2017) påpekar att byggnader projekteras för 
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brandsäkerhet i färdigt utförande. De brandrisker som finns i produktionsskedet i ofärdiga 
byggnadsdelar och exponerade material finns inte i den färdiga byggnaden. Enligt Edström 
(2016) uppstår det problem under produktionsfasen då brännbart material ofta är exponerat. För 
att projektera byggnader som är brandsäkra även i produktionsskedet krävs därför kunskap i 
projekteringen om montagemetoder, material och analyser utöver det som krävs för en färdig 
byggnad (Martinsson & Bälte, 2017). 

Heta arbeten är en arbetsmetod som är en av de vanligaste orsakerna till att det börjar brinna på 
en byggarbetsplats. Mellan år 2005 till år 2015 bestod 19 % av alla bränder på byggarbetsplatser 
av olyckor med heta arbeten (MSB, u.d.). Försäkringsbranschen tillsammans med Svenska 
Brandskyddsföreningen (nuvarande Brandskyddsföreningen) har infört säkerhetsregler för att 
minska antalet incidenter vid heta arbeten (Eberius & Karlberg, 2015). I och med de nya 
säkerhetsreglerna får heta arbeten inte utföras utan behörighetsutbildning med tillhörande 
certifiering (Ullman, 2009). Dessa regler är inte lagkrav, kravställare är försäkringsbolagen och 
om de inte efterföljs leder det till dyrare försäkringskostnader (Brandskyddsföreningen, 2011).  

Det är 13 säkerhetsregler som ska efterföljas enligt Säkerhetsregler för Heta Arbeten, 
SBF HA-001 (Brandskyddsföreningen, 2018). De handlar om allt från uppförande av en 
brandskyddsorganisation till hantering av byggmaterial och städning. Innan heta arbeten får 
genomföras måste det finnas en brandskyddsorganisation som består av en tillståndsansvarig, en 
brandvakt samt hetarbetaren. Det är den tillståndsansvarige som bedömer om platsen är tillräcklig 
brandsäker för att utföra heta arbeten. En bedömning görs utifrån metod, material och miljö. 
Tillståndet som ges för heta arbeten är tid- och platsberoende. Tillståndet ska bland annat ange 
vilken arbetsplats det gäller, vilken typ av heta arbeten som ska utföras samt när arbetet kan 
påbörjas och när det kan avslutas. (Ullman, 2009) 

3.5.2 Utrymning 

På en byggarbetsplats förändras möjligheterna för utrymning allt eftersom bygget fortskrider. 
Ofta uppkommer det problem med utrymning på grund av begränsande utrymningsmöjligheter 
i form av avsaknad och/eller blockerad utrymningsväg. Ju högre byggnad desto mer utmanande 
och riskfyllt är det med avseende på brand och utrymning. Det är stor skillnad på att utrymma 
från en byggnation med ställningar runt om där det finns möjlighet att snabbt komma ut i det 
fria, mot ett bygge utan ställningar där ett ofärdigt trapphus är enda vägen ut. (Almgren, 2015) 

Ett exempel tas upp i artikeln av Winter (2016) där temporära branddörrar installerats i trapphus. 
Detta för att trapphuset ska vara skyddat mot rökspridning och ska kunna fungera som en säker 
utrymningsväg för byggarbetsplatsen. Dörrarna får då inte tas ur funktion för andra installationer 
om det inte skapats en annan utrymningslösning. Detta borde tas upp redan i planeringsstadiet 
eftersom det inledningsvis bedömts att trapphuset behövs som utrymningsväg för byggarbetarna. 

3.5.3 Räddningstjänstens insatsmöjligheter 

Något som bör säkerställas på byggarbetsplatser är räddningstjänstens insatsmöjligheter. För att 
räddningstjänsten ska kunna utföra en insats får räddningsvägar samt angreppsvägar inte bli 
blockerade. Region Skåne har framtagit riktlinjer för brandskydd under byggtid där 
räddningstjänstens insatsmöjligheter beaktas. Enligt dessa riktlinjer ska tillgängligheten under de 
olika byggskedena säkerställas med hänsyn av möjligheterna att ställa upp räddningstjänsten 
fordon, angreppsvägar, brandposter etc. I de fall då vägar, passager och brandposter krävs för 
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räddningstjänstens insatser får de inte tas ur funktion eller användas som uppställningsplats för 
fordon eller material utan att särskilda åtgärder vidtagits och godkänts. (Hartvig, 2016) 

3.5.4 Materialhantering 

Upplag av brännbart byggmaterial bör inte finnas i anslutning till en byggnad. I Safety between 
Waste Containers and Buildings uppförd av Confederation of fire protection associations Europe 
finns rekommendationer för skyddsavstånd mellan byggnad och brännbara föremål. Exempelvis 
rekommenderas det bland annat att avståndet ska vara 2,5 meter mellan byggnad och mindre 
behållare med brännbart material och 8 meter mellan byggnad och brännbara föremål som är 
högst 6 meter höga och breda (avfallscontainrar, fristående soprum, friggebod etc.). 
(Brandskyddsföreningen, 2011) Ovanstående mått kan på grund av olika omständigheter vara 
svåra att upprätthålla. I dessa fall är det viktigt att det i organisationen är tydligt vem som kan 
bedöma vilken lösning som är acceptabel och om det krävs riskreducerande åtgärder 
(Brandskyddsföreningen, 2011).  

Ett byggmaterial som har blivit vanligt förekommande i byggindustrin är isoleringsskivor av 
cellplast. Cellplastmaterialen skiljer sig åt i bland annat användningsområde, tekniska egenskaper, 
antändnings- och brandförlopp samt rökutveckling, vilket gör att riskbilden ser olika ut för de 
olika cellplasterna. Gemensamt är att de alla är mer eller mindre brännbara material (Martinsson 
& Bälte, 2017). Många sorters cellplast utgör en stor brandrisk eftersom brandförloppen oftast 
blir snabba och skapar kraftig rökutveckling. Brinnande plast kan även droppa och sprida 
branden vidare (Brandskyddsföreningen, 2011). Enligt Martinsson & Bälte (2017) är kunskapen 
om olika cellplastmaterials egenskaper bristfällig. Vidare menar Martinsson & Skoglund (2015) 
på att hantering av cellplast kan hanteras på ett sådan sätt att brandrisken reduceras till acceptabla 
nivåer i produktionsskedet. Detta kräver däremot kunskap om olika cellplastmaterial och de 
olika risker som finns hos de olika materialen för att kunna hantera dessa på ett brandsäkert sätt.  

3.5.5 APD-planer 

På APD-planer kan även brandskyddet under byggtiden redovisas. Exempelvis kan 
utrymningsstrategi, släckutrustning, räddningstjänstens insatsmöjlighet och förvaring av 
brandfarligt material fördelaktigt redovisas på APD-planer (Marberg & Alling, 2014). Enligt 
Edström (2016) bör även heta arbeten i närhet av brännbart material som innebär förhöjd risk 
för brand regleras i APD-planen och i brandskyddet under byggtiden. Vid förändring av 
byggarbetsplatsen ändras brandriskerna (Brandskyddsföreningen, 2011). Vid markarbeten är 
brandbelastningen låg och även risken för uppkomst av brand låg. Däremot vid 
stomkompletteringsskeden ökar mängden brännbart byggmaterial och således risken för 
uppkomst av brand och konsekvensen av en brand (Révai, 2012). Detta är något som borde 
beaktas med hänsyn till brandsäkerhet och BUB. 

 BIM på byggarbetsplatsen 

Användandet av BIM på byggarbetsplatsen är inte lika tillämpat som användandet av BIM i 
projekteringsfasen (Skanska, 2010). Fördelarna med att använda sig av BIM på byggarbetsplatsen 
kan ses som många, speciellt ur ett ekonomiskt perspektiv. Jongeling (2008) uppskattar att 
ändrings- och tilläggsarbeten vid användandet av BIM minskar med ca 50 % jämfört mot 
traditionell 2D-CAD. Byggkommittén (Fi 2004:15) (2007) tog fram en rapport på beställning 
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av regeringen där de kom fram till att byggfel och ändring, tillägg och avgående arbeten (ÄTA-
arbeten) hade en kostnad på 50 miljarder kronor om året. Jongeling (2008) menar också på att 
byggproduktionen fungerar bättre med BIM. Detta beror bland annat på att underlaget som fås 
från projekteringen håller en högre kvalitet och att planeringen av byggproduktionen är enklare 
med snabbare kommunikationsprocesser mellan de olika aktörerna på byggarbetsplatsen.  

Med BIM kan de 3D-modeller som skapats i projekteringen kompletteras med ytterligare två 
dimensioner; tid och kostnad. Den information som finns om varje element i 3D-modellen 
kombineras med ett tidsschema. I tidschemat visas leverans av elementet till byggarbetsplats och 
montering av densamme. Information om mängden och kostnaden av elementen som behövs 
kan också läggas till och därefter kan kostnadskalkyler göras och visas. När ändringar sker i 
modellen kommer även mängden och kostnaden ändras automatiskt eftersom allt är kopplat till 
samma modell. Detta leder till färre fel i planeringen av byggprocessen. (Jongeling, 2008) 

Med tidsdimensionen i modellen kan simuleringar göras över bygget för att lätt kunna följa 
produktionsplaneringen och se hur bygget förändras och byggnaden växer fram (Jongeling, 
2008). Vid förändringar av produktionsplaneringen, exempelvis ändring av material, försenade 
leveranser eller liknande, är det viktigt att dessa ändringar också görs i modellen (Bargstädt, 
2015). Det är lätt att kategorisera olika element i en BIM-modell och lägga in ändringarna men 
att det är viktigt att det finns en tydlig struktur på ansvarsfördelningen över detta. 

Enligt Skanska (2010) är kommunikationen mellan de olika parterna på en byggarbetsplats den 
största fördelen med BIM på byggarbetsplatsen. Verktyg som visualisering och mängdavtagning 
var det som ansågs av arbetarna ute på byggarbetsplatsen vara till störst nytta. Vid visualisering är 
det kommunikation vid både produktionsplanering och information om enskilda byggnadsdelar 
som anses ge stora fördelar med BIM. Dehlin & Linderoth (2013) påpekar att visualisering i 3D 
är lättare att förstå än traditionella 2D-ritningar och underlättar arbetet ute på byggarbetsplatsen.  

Skanska (2010) rekommenderar att en BIM-samordnare tillsätts tidigt i projekteringen för att 
sedan följa med under hela projektet fram till att byggnaden är klar. Detta för att kunna stötta 
under projektets gång med att hämta ut nödvändig information från modellen. 

3.6.1 Riskidentifiering med BIM 

Inte bara de ekonomiska fördelarna är intressanta vid användandet av BIM på byggarbetsplatsen, 
utan intresse finns också för att få en säkrare byggarbetsplats med hjälp av BIM. Dehlin & 
Linderoth (2013) nämner fyra områden där BIM kan vara till hjälp vid arbetsmiljöplaneringen; 
undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll. 

Det första området syftar på att undersöka olika val av konstruktionslösningar och val av 
arbetsplatsens utformning för att kunna identifiera och reducera risker på arbetsplatsen. Där 
används BIM mest som ett visualiseringsverktyg för att visa olika alternativ för 
konstruktionslösningar och arbetsplatsens utformning samt de olika risker dessa medför. För att 
projektera i BIM förutsätts det att en del konstruktionsrelaterade beslut tidigareläggs. Dessa beslut 
kan påverka arbetsmiljön och medför således att BAS-P, skyddsombud med flera kommer 
tidigare att involveras i projekteringen i syfte att beakta arbetsmiljön på den kommande 
arbetsplatsen. (Dehlin & Linderoth, 2013) 
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Det andra området som Dehlin & Linderoth (2013) nämner är riskbedömning. Med det menas 
den bedömning av risker som upptäcks när val av konstruktionslösningar och utformning görs. 
När ett projekt använder sig av traditionell 2D-CAD och dokumentation, görs detta oftast under 
byggets gång med skyddsronder. Med BIM kan många arbetsrelaterade risker, så som brandrisker 
vid heta arbeten, reduceras tidigt i byggprocessen eftersom val av arbetsplatsens utformning och 
konstruktionslösningar görs tidigare. Dehlin & Linderoth (2013) menar att med BIM går det att 
specifikt analysera och bedöma riskerna ur ett produktions- och brukarperspektiv. Kiviniemi, 
Sulankivi, Kähkönen, Mäkelä & Merivirta (2011) beskriver ett exempel där en byggarbetsplats 
är modellerad i en BIM-miljö och riskerna hos en byggkran undersöktes. Byggkranens arbetsyta 
togs fram för att sedan simulera dess rörelse i syfte att utreda riskerna vid användandet av 
byggkranen. 

När riskerna för byggarbetsplatsen har identifierats och bedömts ska åtgärder tas. Med BIM finns 
möjligheten, som nämnts tidigare, att identifiera riskerna i ett tidigt skede. Åtgärden för de flesta 
riskerna bör därför vara att försöka projektera bort riskkällan. Det kommer dock alltid att finnas 
risker som inte går att projektera bort och då är målet att minimera dessa risker. Det går bland 
annat att planera arbetsplatsens utformning och välja konstruktionslösningar med tydliga 
arbetsinstruktioner för att minimera riskerna. (Dehlin & Linderoth, 2013) 

Sista området som Dehlin & Linderoth (2013) nämner är kontroll. Kontroll av de identifierade 
riskerna och dess åtgärder görs kontinuerligt under projekteringen. Detta för att analysera om 
resultatet av åtgärderna blir som tänkt, om det behövs ytterligare åtgärder eller om nya risker har 
tillkommit under den fortsatta projekteringen. 

3.6.2 Brandsäkerhet i BIM 

Enligt Society of Fire Protection Engineering (SFPE) (2011) finns det ett antal punkter där 
information om brandsäkerhet skulle kunna ingå i BIM. De nämner bland annat att 
brandskyddsritningar som visar utrymningsvägar, vägledande markering och brandcellgränser är 
något som kan inkluderas i BIM-modeller. BIM-objekt kan innehålla brandkrav, exempelvis att 
väggar får EI 60-krav och specifikationer för säkerhetssystem (ex. brandlarm, släckutrustning) 
och dess drifts- och underhållsinstruktioner. Wang, Wang, Wang, Shih (2015) har undersökt 
BIM-modellens tillämpningsområden för att utveckla en mer omfattande BIM-baserad modell 
där brandsäkerheten tas till hänsyn både vid projektering samt vid förvaltning av en byggnad. 
Arbetet grundas i att använda BIM:s kapacitet för 3D-visualisering och datalagring, detta för att 
underlätta brandskyddsarbetet. Studien omfattar fyra delar; utrymningsanalys, planering av 
utrymningsvägar, säkerhetsutbildning och underhåll av säkerhetsutrustning.  

Utrymningsanalysen och planering av utrymningsvägar, som Wang et al. (2015) nämner, 
används i planering-/och byggfasen. Utrymningsvägarna planeras genom att dessa kontrolleras 
för ett visst område i byggnaden. Planeringen sker först genom att identifiera utrymningsvägar 
på samma konventionella sätt som förut, genom att titta på ritningar. BIM-modellen kan därefter 
användas till att fördela byggnadens områden till varje tillgänglig utrymningsväg. Till exempel 
kan brandceller fördelas till närmaste utrymningsväg och därefter kan avståndet mätas för att 
säkerställa att maximalt utrymningsavstånd inte överskrids. För att få en bild över 
utrymningsvägarna kommer se ut kan detta kan även visualiseras i 3D, se Figur 11.  
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Figur 11. Urklipp från 3D film för en utrymningsväg (Wang et al., 2015). 

Säkerhetsutbildning och underhåll av säkerhetsutrustning appliceras i en byggnads driftsfas. 
Säkerhetspersonalen kan till exempel identifiera ”farliga” områden i byggnaden. Dessa områden 
kan till exempel vara rum för brandfarliga varor eller områden med hög brandbelastning etc. 
Områdena kan sedan markeras och visualiseras i BIM-modellen. (Wang et al., 2015) 

Modulen för underhåll av säkerhetsutrustning innehåller information om utrustningen, till 
exempel när underhåll genomförts, vad det är för typ av utrustning, vilken tillverkare etc. Denna 
datalagringsförmåga är till för att hjälpa underhållspersonal att snabbt hämta nödvändig 
data/information om brandsäkerhetsutrustningen, se Figur 12. (Wang et al., 2015)  

 

 

Figur 12. Information gällande släckutrustning i BIM (Wang et al., 2015). 

Wang et al. (2015) klargör att BIM har en viktig roll i förbättringen av nuvarande 
brandskyddssäkerheten. Även Norén et al. (2017) uppger att BIM kan bli ett värdefullt verktyg 
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för brandskyddet. Som exempel nämner Wang et al. (2015) att en 3D-modell kan hjälpa till att 
visualisera utrymningsvägar och brandfarliga områden. 3D-ritningar är mer lättförståeliga än 
konventionella 2D-ritningar. Förbättringar så som att inkludera säkerhetsutrustning kan göras i 
modellen vilket underlättar för bland annat underhållspersonal. Norén et al. (2017) nämner att 
BIM kan användas för utförandekontroller under byggtiden. Detta genom att det finns 
information och krav i modellen för varje objekt, till exempel för dörrar i brandcellsgränser. 
Informationen för dessa objekt kan vara hur de ska installeras för att uppnå rätt brandklass. Med 
hjälp av fotografier och intyg kopplade till objektet går det sedan att följa upp att samtliga 
objekten och således byggnaden uppfyller de ställda installationskraven. Kvaliteten på 
egenkontrollen, utförandekontrollen och besiktningen ökar, vilket i sin tur har en positiv 
påverkan på hela leveransen, vilket kan skapa bättre förutsättningar för en byggnads eller 
anläggnings hela livscykel. SFPE (2010) menar på att om brandsäkerhet ska vara med i BIM-
modellen måste tillverkare av utrustning ta fram information som går att applicera i BIM. Idag 
finns det för lite information i de BIM-objekt som är framtagna av tillverkare som berör 
brandsäkerhet vilket är ett område som Wang et al. (2015) anser måste utvecklas. 
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4 Empiri 

I kapitlet empiri presenteras intervjuerna som har sammanställts och jämförts mot varandra. 

Den empiriska undersökningen utfördes i form av intervjuer. Intervjuerna syftade till att få en 
inblick i hur brandskydd under byggtid sköts och ser ut idag på byggarbetsplatser sett från olika 
aktörer. Intervjuerna syftade även på att få olika aktörers syn på användandet av BIM på 
byggarbetsplatser samt vilka möjligheter och fallgropar som finns med BIM. Tabell 2 visar vilken 
beteckning (A-F) respektive intervjuperson tilldelats i kapitlet.  

För intervjupersonerna A, C, D och E ställdes till en början frågor om deras generella synsätt på 
brandskydd under byggtid. Detta för att sedan leda in på hur byggarbetsplatsen planeras och 
projekteras idag med hänsyn till brandskydd under byggtid och APD-planer. Till sist ställdes 
frågor gällande BIM och dess användning på byggarbetsplatsen där deras egna erfarenheter får 
belysas. Personerna B och F arbetar dagligen med BIM, därför var frågorna mer inriktade mot 
BIM och dess användningsområden samt hur dessa kan tillämpas på byggarbetsplatsen än mot 
BUB och byggarbetsplatsen i sig. Intervjufrågorna kan läsas i Bilaga B.  

Tabell 2. Information samt beteckning för de intervjuade personerna i studien. 

 Yrkesroll Ansvarsroll  

A Brandingenjör Brandprojektör 

B Projektingenjör Inköpare Säkerhetsgenomgångar  

C Produktionschef/Platschef 
Produktionschef 
BAS-U 

D Utförandekontrollant 
Kontrollerar BUB i samband med 
utförandekontroller 

E Produktionschef/Logistikansvarig Systematiskt brandskyddsansvarig 

F BIM-samordnare - 

 Brandskydd under byggtid 

Samtliga personer som arbetar med brandskydd, dvs person A, C, D och E tycker att brandskydd 
under byggtid är en viktig fråga. Person A och D är tydliga med att de anser att brandskydd 
under byggtid är något som borde uppmärksammas mer. Det är ett område som har varit ganska 
eftersatt med låg kunskapsnivå och lågt intresse. Även om det kan skilja sig från kommun till 
kommun och entreprenör till entreprenör så är det generellt sätt för låg kunskapsnivå och för 
lågt engagemang i branschen säger person A. Person C, som både är produktionschef samt 
BAS-U, anser att brandskydd under byggtid är en viktig punkt, även om det inte är en av de 
primära riskerna.  
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Figur 13. Person A:s generella uppfattning om BUB. 

Person A upplever att arbetarna på byggarbetsplatser blundar för brandskydd under byggtid. 
Anledningen till det tror person A beror på att det inte finns någon tydlig kravspecifikation att 
förhålla sig till. Avseende brandskydd i färdiga byggnader märktes en stor förändring när 
kravställningen blev tydligare i och med införandet av BBR 19. Vid projektering av byggnader 
finns det en tydlig hänvisning till BBR. Person A menar på att om det inte ställs tydliga krav 
kommer ingen förändring att ske. I LSO ställs även krav för brandskydd under byggtid, men de 
är inte är lika tydliga som i till exempel BBR. Person A nämner att rekommendationer från till 
exempel SBF ger tydlig vägledning rörande BUB men att dessa inte är lagstadga krav. Rent 
juridiskt är det AML och LSO som gäller för BUB och dessa är inte anpassade för 
byggarbetsplatser menar person A.  

4.1.1 Brister och svårigheter 

När det kommer till återkommande brister i brandskydd under byggtid säger person C att det 
är mänskliga brister snarare än byggnadstekniska brister. Detta påträffas bland annat hos de som 
utför heta arbeten. De flesta som utför heta arbeten vet vilka krav som ställs men handlar med 
lättja. Detta genom att de till exempel inte orkar ta med sig brandsläckare eller vänta på att 
material ska svalna etc. Person D upplever att arbetare på byggen är medvetna om att brandskydd 
på byggarbetsplatser finns/ska finnas. Däremot är det ofta tidspress på byggen och därför händer 
det att brandskyddet nonchaleras för att hinna med sina uppgifter. Person E säger att de flesta 
anställda på bygget har gått utbildningen för heta arbeten där det lärs ut om bland annat 
brandfarliga material och olika brandrisker. Däremot upplever person E att den kunskap som 
erhålls tenderar att glömmas bort efter utbildningstillfället. Person E menar också på att 
inställningen till brandskydd på arbetsplatser är ett återkommande problem. Ibland är det svårt 
att få vissa hantverkare att ändra på sina rutiner för att göra det brandsäkrare. De har alltid gjort 
på ett visst sätt och vill fortsätta göra på det sättet och ignorerar om utförandet höjer brandrisken 
på bygget. Person A uppfattar det som att vissa platschefer inte får något gehör på 
byggarbetsplatsen när de uppmärksammar brandskyddet men också att vissa chefer i princip 
aldrig tar upp BUB. Person D upplever att när frågan om brandskydd under byggtid lyfts till 
vissa chefer är de ofta medvetna om brandrisker på byggarbetsplatser men är däremot mindre 
benägna att lägga tid eller pengar på det. En teori som person D har är att de inte ser nyttan med 
brandskydd under byggtid kontra kostnaden samt att kunskapen inte finns för vilka konsekvenser 
en brand kan leda till på en byggarbetsplats. 

Från intervjuerna framkommer flera områden för svårigheter/utmaningar att upprätthålla ett 
fullgott brandskydd under hela byggtiden. Alla intervjupersonerna anser att det är en utmaning 
med att förmedla information gällande BUB på en byggarbetsplats. Det är många personer som 
är involverade i ett byggprojekt vilket gör det svårt att kommunicera ut ambitionsnivån, få 
arbetarna att förstå BUB samt att se till att det efterföljs under hela byggnationen. Person E anser 
att tydliga mötesrutiner där viktig information går ut genom bestämda mötesforum för att sen 
förmedlas vidare ner till arbetarna är viktigt. Person B och Person D tycker det blir extra tydligt 
att det är svårt att förmedla BUB när informationen ska förmedlas till utländsk personal där 
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språksvårigheter finns. De upplever att utländsk personal inte alltid förstår de 
säkerhetsgenomgångar som hålls och därför skulle det underlätta att visa något mer visuellt. 
Person A ger som exempel att BUB skulle kunna presenteras liknande en APD-plan än den 
textmassan som förmedlas i dagsläget för att underlätta förståelsen för BUB. Om BUB ska 
förmedlas med enbart text behöver det vara projektspecifikt, kortfattat och tydligt enligt person 
A, vilket det oftast inte är idag. 

Person D menar på att den största utmaningen med att upprätta ett fullgott BUB är att 
entreprenadområdena är trånga. Detta leder till att det lätt blir stökigt på byggarbetsplatsen med 
byggmaterial, containrar, byggbodar etc. som ska få plats. Person C är inne på samma sak och 
påpekar att utmaningen är att arbeta organisatoriskt med att planera sina arbetsplatser så att inte 
brännbart material placeras på fel ställen och att ha tydlig ansvarsfördelning över detta. Person D 
upplever också att arbetare överlag är stressade och har en tajt tidsplan att följa vilket leder till 
att det inte städas tillräckligt.  

Ytterligare en utmaning rörande BUB som lyfts fram är att kunna förutse förändringarna som 
kommer vart efter under byggnationen menar person C. Att en byggarbetsplats är dynamisk och 
snabbföränderlig är en svårighet, till exempel när det gäller att kunna förutse vilka brandrisker 
som finns efter en vecka eller en månad. Även person A upplever att det är svårt att upprätthålla 
BUB på en dynamisk arbetsplats. Som projektör får person A oftast inte information om 
förändringar på byggarbetsplatsen som kan påverka BUB. Förändringarna uppmärksammas i 
samband med utförandekontroller och platsbesök. Att brandskydd under byggtid tar hänsyn till 
att en byggarbetsplats är dynamiskt är något som person D inte stött på. Ibland händer det att 
beställaren hör av sig om ändringar på byggarbetsplatsen, till exempel med en ny APD-plan, 
som person D ska kontrollera att ändringarna inte påverkar brandskyddet på byggarbetsplatsen 
negativt. Person D menar, liknande person A, att i de flesta fall är en förändrad byggarbetsplats 
något som märks när ett platsbesök sker. 

4.1.2 Planering  

Från intervjuerna framkommer det att planering av BUB sker innan byggstart om det utförs 
överhuvudtaget. Vid framtagande av BUB säger person A att det vore optimalt om BAS-P och 
BAS-U, som är involverade i byggprocessen, jobbar tillsammans med projektören för att 
upprätta detta. I ett projekt som person C var involverad i vid intervjutillfället anlitades en 
brandkonsult för att upprätta dokumentet för BUB. Dokumentet framtogs tillsammans med 
person C som sakkunnig från produktionens sida för att se vad som behövdes ta med, vad som 
var möjligt att utföra och hur de ville att brandskyddet skulle vara uppbyggt. Enligt person C 
måste det finnas en dialog mellan produktionen och projektörerna, annars kan det tas fram krav 
och regler som blir omöjliga att följa. Detta var det första projektet som person C har varit med 
framtagit BUB, annars har det ofta varit en konsult som har tagit fram dokumentet själv. Då 
upplever peson C att dokumentet finns framtaget men att det knappt används.  

Detaljnivån i de framtagna dokumenten för BUB skiljer sig ofta i omfattning mellan olika 
projekt. Person D nämner som exempel att för flerbostadshus är BUB ofta generell utan detaljer 
för den specifika byggarbetsplatsen. Däremot vid större ombyggnadsarbete där logistikföretag är 
inblandade och stora bodetableringar ska finnas är det ett mer detaljerat, projektspecifikt BUB 
som finns tillhands. I person E:s nuvarande projekt planeras BUB, där utrymning är mest 
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prioriterat. I BUB:en ingår också var släckutrustning, utrustning för första hjälpen och var 
gascontainrar ska placeras. De framtagna kraven har markerats ut på 2D-ritningar över 
byggarbetsplatsen. Det brandlarm som kommer att installeras ska markeras ut i form av 
larmknappar, värmedetektorer samt ljud- och ljussignaler på 2D-ritningaren. Enligt person C 
blir BUB mer detaljerat vart efter tiden går. Det finns grundläggande förutsättningar som är 
framtaget i det ursprungliga BUB-dokumentet. Meningen är att det ursprungliga dokumentet 
ska uppdateras under tiden som förändringar sker. Däremot kommer aldrig dokumentet kunna 
fyllas med allt som man behöver ta hänsyn till. BUB-dokumentet är till för att ge en förståelse 
för de krav som finns, det blir för administrativt svårt att ta med alla risker i dokumentet.  

4.1.3 Kontroll och uppföljning 

För att följa upp och återkoppla brister vid brandskydd under byggtid genomförs 
brandskyddsronder. Enligt person C är det oftast en säkerhetskoordinator som leder ronderna 
tillsammans med en representant av arbetsstyrkan på arbetsplatsen. Detta för att få olika 
uppfattningar av vilka risker som finns. Bristerna som uppdagats återrapporteras i ett digitalt 
skyddsrondsprotokoll. Det är ett protokoll där bilder och text beskriver åtgärden som ska utföras, 
vem som är ansvarig för att en åtgärd ska ske samt tid för när åtgärden senast ska utföras. Detta 
ska sedan följas upp och åtgärdas inom den tid som satts. På sin nuvarande arbetsplats berättar 
person E att BUB uppdateras varannan vecka i samband med brandskyddsronderna. Vid ronden 
uppförs det ett protokoll som skickas till respektive produktionschef för den projektdel som 
berörs. Person E följer sedan upp att de brister som har upptäckts åtgärdas innan nästa 
brandskyddsrond. Om det upptäcks att BUB-dokumentet inte överensstämmer med hur bygget 
ser ut åtgärdas det reaktivt. Person D upprättar ett utförandeprotokoll där brandskyddet under 
byggtid dokumenteras och följs upp. Uppföljningen av brister sker antingen vid nästa besök eller 
att ansvarig skickar en bild och visar att bristen är åtgärdad. 

Person A tycker att det är viktigt med en kontinuerlig uppföljning och återkoppling för att få 
en uppfattning om nivån på byggarbetsplatsen. I bästa fall används någon typ av checklista som 
platschefen ansvarar för att den kontrolleras med jämna intervall. Uppfattningen som person A 
har är att checklistor är något som görs ordentligt ibland och ibland bockas de av på kontoret. 
Detta beror helt på vem som sitter med pennan och hur viktigt cheferna tycker att 
brandsäkerheten på byggarbetsplatsen är.  

 APD-planer 

Enligt personerna A och C är det projekt eller produktionschefen som tar fram APD-planer för 
byggprojekt. Om platschefen inte skulle vara samma person som BAS-U bör platschefen ta hjälp 
från BAS-U vid framtagande av APD-planer. Person A säger att det vore önskvärt om APD-
planen upprättas tillsammans med utförandekontrollanten (av brandskyddet) som hjälper 
entreprenören med planeringen av bygget. Utförandekontrollanten skulle även kunna hjälpa till 
med planering av etappinflyttning i projektet. Detta för att det ska bli ett fullgott brandskydd 
under byggtiden, både på byggarbetsplatsen men också mot pågående verksamhet i inflyttad 
etapp.  

Person E säger att planering av APD:er utförs innan bygget påbörjas. Ibland kan det finnas en 
grov APD-plan redan i anbudsskedet för att se om det är möjligt att bygga den tänkta byggnaden 
rent logistiskt. En APD-plan är ett levande dokument som förändras hela tiden när 
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byggarbetsplatsen förändras. I det projekt som person C var involverad i vid intervjutillfället har 
det använts flera APD-planer, en övergripande för området och även en APD-plan för varje 
våningsplan. APD-planen revideras vartefter bygget fortskrider allteftersom nya förutsättningar 
blir kända. Person E nämner att i tidigare projekt har det skiljt sig mellan hur ofta APD-planer 
uppdateras. I ett projekt uppdaterades APD-planerna fyra gånger i veckan medan i ett annat 
använde de sig fyra APD-planer under en treårsperiod. 

Person C säger att de har skedesplaner integrerade i APD-planerna som är utformade i 3D. På 
så vis blir det någon form av APD-planer med 4 dimensioner eftersom de visar olika skeden och 
arbetsuppgifter som ska göras på byggarbetsplatsen. Dessa APD-planer revideras likt vanliga 
APD-planer när förutsättningar på arbetsplatsen förändras.  

Att planera byggarbetsplatsen ordentligt och lägga tid på framtagandet av APD-planer ser 
person D som ett hjälpmedel för att förbättra brandskyddet under byggtiden. Eftersom 
entreprenadområdena är trånga krävs det en ordentligt planerad byggarbetsplats för att det inte 
ska bli stökigt och att ordning bibehålls på bygget. Om det skulle vara lättare att hålla 
byggarbetsplatsen ren skulle även brandskyddet bli bättre säger person D. 

Även om säkerhetsarbetet inte är det primära användningsområdet vid planering av APD-planer 
ses en möjlighet att planera brandskyddet utifrån APD-planerna säger person C. APD-planer ger 
en överskådlig bild av byggarbetsplatsen vilket skulle underlätta vid planeringen av BUB. Det 
kan handla om var utrustning för första hjälpen placeras eller var tillträdesvägarna för 
räddningstjänsten ska vara. Person A tycker att APD-planer skulle kunna användas för att 
redovisa brandskyddet på byggarbetsplatsen eller att BUB presenterades på ett liknande vis men 
på separata handlingar. 

 BIM på byggarbetsplatsen 

Person B, person C och person E är de intervjuade personer som jobbar ute på byggarbetsplatser 
dagligen. De tre använder sig av BIM på byggarbetsplatsen i olika stor omfattning och på olika 
sätt. Person B använder sig av BIM vid mängdning av material till byggarbetsplatsen samt för att 
visa förutsättningar för installatörer när de ska installera olika komponenter. Person C använder 
sig av BIM för att se detaljer i konstruktionen och för att göra måttagningar. Person E använder 
sig av BIM vid större projekteringar av byggarbetsplatser, exempelvis vid placering av 
byggkranar. BIM-modellen används då för att se rör- och kabeldragningar som går i marken och 
hur kranfundamenten skulle påverka dessa.  

Person A och person D som jobbar med brandskydd dagligen har aldrig jobbat med BIM direkt 
i ett projekt men vet vad BIM är och medvetna om dess användningsområden. Person A och 
person D är båda positivt ställda till användandet av BIM. Person A påpekar att byggbranschen 
generellt sätt behöver ta enorma kliv för att bli mer digitalt för att vara konkurrenskraftigt.  

Person F jobbar med BIM dagligen som BIM-samordnare. Rollen som BIM-samordnare 
sträcker sig från tidigt programskede fram till produktion och de arbetar även med att få med 
förvaltningsskedet i BIM. Som BIM-samordnare jobbar person F med att hjälpa till att sätta 
kravställningen på BIM-modellen i byggprojekt utifrån de mål som ska uppnås med modellen. 
Kravställningen sätts för samtliga discipliner som projekterar för att veta vilken information som 
ska framkomma i modellerna i vilket skede. Att ha en tydlig kravställning bestämd för BIM-
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modellen gör att den information som behövs på byggarbetsplatsen redan finns med från 
projekteringsskedet i modellen.  

Personerna C och person E ser svårigheter med att planera APD-planer i BIM. De menar på att 
de skulle behöva planera in arbetsplatsens förändring i ett tidigt skede vilket skulle vara svårt. 
Person C anser att de saknar resurser i form av kunskap av att både kunna projektera den färdiga 
byggnaden och planera produktionen. Den kunskapsbredden finns knappt idag och att kräva 
ytterligare kompetens i BIM försvårar situationen. Person E menar på att en tidplan för ett bygge 
innehåller uppemot 30 000 aktiviteter och att planera in alla dessa i ett tidigt skede tar både tid 
och skulle bli kostsamt. Person F menar dock på att planering av byggarbetsplatsen i BIM inte 
behöver vara allt för svårt. Det går att kategorisera modellen till olika skedena på 
byggarbetsplatsen. På så sätt behövs inte hela byggprocessen modelleras på samma gång i 
BIM-modellen utan det kan göras allteftersom i de olika skedena.  

De grundläggande förutsättningar som är framtaget i det ursprungliga BUB-dokumentet går inte 
alltid att applicera på objekt och rum i en BIM-modell. Person C menar på att om det ska gå att 
lägga in BUB i APD-planer i en BIM-modell måste BUB utföras mer detaljerat.  

 
Figur 14. Citat från person C på frågan om att lägga in brandskydd under byggtid i en BIM-modell. 

Att föra in brandrisker och brandskyddskrav i APD-planer som finns i BIM-modellen har 
person F inte varit med om i något projekt men menar på att det är något som är möjligt. Detta 
skulle kunna göras genom att knyta brandkrav från BUB till objekt och rum i BIM-modellen. 
Att lägga på information är inget problem men det är viktigt att bestämma vem det är som ska 
validera att informationen stämmer samt vem som ska lägga in informationen.  

Person B och person F ser en stor möjlighet att säkerhetsansvariga använder sig av BIM när de 
ska kontrollera byggnadsmiljön. Person E tycker att BIM-modeller ger en bra överblick över 
byggnaden. Person F menar på att säkerhetsarbetet skulle gå att koppla till ärendehantering på 
ett liknande sätt som person C berättar att de gör med digitala protokoll idag. Med BIM skulle 
de som utför skyddsronder gå runt på plats för att fotografera, dokumentera och skriva ärenden 
som sedan kan knytas direkt till objekt i modellen. Däremot måste BIM-modellen vara 
uppdaterad och överensstämma med hur den faktiska arbetsplatsen ser ut. Person F berättar om 
ett verktyg som skannar av byggarbetsplatsen momentant och skapar en så kallad 
punktmolnsmodell. Punktmolnsmodellen motsvarar verkligheten och kan jämföras mot den 
modellerade modellen. Om det framkommer någon skillnad mellan de två modellerna kan ett 
ärende skapas som visar att det måste ske en ändring i antingen modellen eller på arbetsmodellen.  

Om det sker ändringar på byggarbetsplatsen kan de ändringarna som görs kommuniceras tillbaka 
till den centrala BIM-modellen vilket gör att alla som jobbar med modellen får ta del av 
ändringarna. För person D skulle det underlätta mycket i sitt arbete att ha all information 
uppdaterad och samlad på ett ställe. Detta för att slippa leta och fråga om nya uppdaterade 
handlingar till varje utförandekontroll, vilket i sin tur sparar tid. 
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Att inte alla discipliner arbetar i BIM ser person B som ett problem för att kunna använda BIM 
fullt ut. Idag saknar person B underlag från landskap och mark i BIM-modellen vilket leder till 
att det inte går att göra APD-planer i BIM. Det är även viktigt att den information som läggs in 
är korrekt och uppdaterad för att det ska gå att göra APD-planer för bygget i realtid.  

Utbildning i att kunna använda sig av BIM är viktigt på en byggarbetsplats enligt person B. 
Förståelsen för BIM påverkar viljan att använda sig av det. Person F menar också på att det finns 
kunskapsbrister om BIM och vad BIM-projektering faktiskt är. Person F säger att många 
underskattar sin kapacitet att använda sig av BIM. För att projektera i BIM uppfattar de flesta att 
det är krav på att rita detaljerade modeller i BIM-modellen. Att endast lägga in information i en 
BIM-modell är ett sätt att utföra en BIM-projektering. Som exempel kan en brandingenjör ställa 
krav på objekt i arkitektens modell och på så sätt projektera i BIM utan att rita i något program. 
Så länge information finns i modellen kan den användas i byggskedet på samma sätt som man 
skulle använda traditionella ritningar säger person F.  
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5 Identifierade tillämpbara områden 

Detta kapitel presenterar analysen av litteratur- och intervjustudien. Utifrån den analysmetod 
som valts har tillämpbara områden identifierats.  

De identifierade områden där BUB kan inkluderas i APD-planer med BIM som framtagits är 
planering, kommunikation och kontroll och uppföljning. Nedan presenteras varje tillämpbart 
område där det framgår vad litteraturen och intervjupersonerna anser om respektive område 
utifrån syftets frågeställningar. Även ett resonemang förs hur BIM skulle vara möjligt att 
implementeras inom området. Analysen berör också vilka förutsättningar som krävs vid 
införande av att arbeta med BUB i APD-planer med BIM. Frågeställningarna besvaras i analysen 
enligt Tabell 3. 

Tabell 3. Kapitel som besvarar frågeställningarna i analysen. 

Frågeställning Kapitel i analys 

Hur fungerar BUB på byggarbetsplatser? 

5.2 Planering 

5.3 Kommunikation 

5.4 Kontroll och uppföljning 

Hur förmedlas information gällande BUB inom 
byggprojekt? 

5.3 Kommunikation 

Vilka krävs för att BUB ska kunna inkluderas i digitala 
APD-planer? 

5.1 Grundläggande förutsättningar 

5.2 Planering 

Vilka krävs för att BUB ska kunna inkluderas i 
skedesstyrda APD-planer med användning av BIM? 

5.1 Grundläggande förutsättningar 

5.2 Planering 

5.3 Kommunikation 

5.4 Kontroll och uppföljning 

 Grundläggande förutsättningar 

Det krävs verktyg och kunskap för att kunna arbeta med BIM på byggarbetsplatsen. Verktyg 
kan vara datorer, surfplattor och program för att jobba i BIM-modellen. Från intervjustudien 
framkommer att man idag inte har de verktygen som krävs för att kunna hantera BIM-modeller 
på ett vettigt sätt eftersom datorerna inte har tillräckligt bra prestanda. Studien menar också på 
att det finns kunskapsbrister på byggarbetsplatser om BIM och hur detta kan och ska användas. 
Det kommer behövas läggas resurser på kunskap att använda sig av verktygen till BIM och även 
utbildning i arbetsprocessen som BIM innebär. Byggkommittén (Fi 2004:15) (2007) har tagit 
fram siffror på att ÄTA-arbeten och byggfel kostar 50 miljarder kronor varje år. Jongeling (2008) 
menar på att vid användandet av BIM på byggarbetsplatser kan det sparas upp till 50 % av 
kostnaderna för ändrings- och tilläggsarbeten. Att införskaffa nya verktyg och utbilda personal 
på byggarbetsplatser för att kunna använda sig av BIM kan därför vara en investering som blir 
lönsam eftersom många onödiga kostnader kan sparas in. 
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Att kunna planera byggarbetsplatsens förändring och arbetsmoment i BIM kräver bred kunskap 
i hur en byggnad både projekteras och produceras. K1 är en arbetsmetod gällande 
riskidentifiering för byggproduktionen. Från teorin framkommer det att om K1 ska fungera som 
en arbetsmetod behöver projektörer ha liknande kunskap som produktionen för att kunna föra 
in arbetsmiljörisker redan på ritningar som framtas (Holm, Lindgren, & Montecinos, 2013). 
Studien visar på att kunskapen om att både kunna projektera den färdiga byggnaden och planera 
produktionen är något som knappt finns hos en enskild person idag. Det handlar nämligen om 
två separata yrkeskvalifikationer som utförs av olika discipliner. Att ställa krav på att individen 
även ska kunna modellera i BIM skulle i detta fall bli problematiskt. Att kunna planera 
byggarbetsplatsens förändring och arbetsmoment i BIM kommer därför att kräva utbildning. 
Detta för att fylla kunskapsluckor som finns hos både projekteringen och produktionen. Holm, 
Lindgren, & Montecinos (2013) menar också på att det krävs utbildning för att öka kunskapen 
hos projekteringen och produktionen för att få säkra arbetsmiljöer på byggarbetsplatser. 
Projekteringen måste ha förståelse för hur en byggnad byggs så att arbetsmoment som ska 
planeras in i BIM är genomförbara. Produktionen måste lära sig att hantera BIM-modellen för 
att kunna hämta nödvändig information om byggarbetsplatsen. Dehlin & Linderoth (2013) 
menar på att konstruktionsrelaterade beslut tidigareläggs med användning av BIM på 
byggarbetsplatsen. Dessa beslut kan påverka arbetsmiljön och medför att BAS-P, skyddsombud 
med flera kommer att behöva vara delaktiga i projekteringen för att beakta arbetsmiljön på den 
kommande arbetsplatsen. Ett samarbete mellan projektering och produktionen kommer att vara 
viktig för att täcka alla kompetensområden som krävs i alla skeden vid framtagandet av en 
byggnad.  

Att använda sig av BIM vid framtagning av APD-planer är något som ingen av de intervjuade 
tidigare har arbetat med. Vid framtagande av APD-planer krävs det enligt Al-Mosawi & Aliwi 
(2017) ett bra underlag för att APD-planen ska vara tydlig och ha rätt information. Det är bland 
annat viktigt att veta vad som kommer behövas under produktionen för att kunna planera 
uppställning av kranar, containrar, byggbodar etc. Studien visar på att BIM används till viss del 
vid större projekteringar av byggarbetsplatsen, exempelvis vid placering av byggkranar, men inte 
till att planera hela APD-planen i sig. I ett annat exempel saknades underlag för landskap i BIM-
modellen. Detta resulterade i att det inte gick att se byggområdet i modellen vilket gör det svårt 
att utföra APD-planerna i BIM. För att planera byggarbetsplatsen och ta fram APD-planer med 
BIM är det viktigt att alla discipliner är med och projekterar i BIM-modellen. 

 Planering  

Svårigheter med att upprätta ett fullgott brandskydd på byggarbetsplatsen varierar beroende på 
vem som tillfrågas. Att entreprenadområden är trånga, att förmedla kraven som gäller för BUB 
och att kunna förutse förändringar på byggarbetsplatsen som medför förhöjd brandrisk är några 
svårigheter som de intervjuade personerna nämner. Brandskyddsföreningen (2011) nämner 
också några försvårade omständigheter för att upprätthålla ett fullgott brandskydd under hela 
byggtiden. Några orsaker som tas upp är bland annat oordning, hög brandbelastning samt 
blockerade utrymningsvägar. Med en bättre planering av byggarbetsplatsen skulle det troligtvis 
gå att undvika många av de nämnda svårigheterna. 

Genom litteraturen som studerats framkommer det inte hur eller vem som planerar brandskydd 
under byggtid. Däremot framgår det från studien att det oftast är brandprojektören som tar fram 
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BUB. Ibland kan platschefen vara till hjälp vid framtagandet, medan det ibland inte ens är säkert 
att BUB planeras överhuvudtaget.  

Studien visar på att detaljnivån för BUB skiljer sig mellan olika projekt. Som exempel nämner 
studien ett projekt där BUB beskrivs på ritningar i form av markerade utrymningsvägar och 
släckutrustning. I andra projekt beskrivs BUB som ett dokument där de generella kraven som 
ställs på brandskyddet under byggtiden framkommer. Förklaringen till skillnaderna mellan olika 
projekt kan vara att kraven från de lagar och föreskrifter som finns inte är tillräckligt tydliga när 
det gäller BUB. De lagar och föreskrifter som berör byggnader och byggarbetsplatsers 
brandsäkerhet är PBL, PBF, BBR, LSO, LBE, AML och AFS. Ingen av dessa lagar ställer tydliga 
krav om vad som krävs för att ha ett fullgott brandskydd under byggtiden. I PBL och PBF står 
det att byggnader ska skyddas i händelse av brand och i BBR står det att brandskydd under 
byggtid ska beaktas. LBE berör hur brandfarliga och explosiva varor ska förvaras och hanteras. I 
studien framgår det att det är LSO och AML som används främst vid framtagandet av BUB. 
LSO fastslår att brand och andra skador ska förhindras och att släckutrustning ska finnas i skälig 
omfattning. Vad som menas med skälig omfattning och vilka krav som ställs framgår inte i lagen. 
AML och AFS, som går under AML, ger något tydligare krav för brandskydd under byggtid. 
Bland annat nämns att utrymning ska kunna ske vid brand, att släckutrustning ska vara anpassad 
till de material som finns på byggarbetsplatsen och att alarmsystem ska finnas om det krävs etc. 
Detta leder till att det är svårt att veta vad som krävs vid upprättande av BUB och hur detaljerade 
kraven behöver vara.  

Vid framtagandet av APD-planer stämmer teorin väl överens med de intervjuade personernas 
uppfattning. Både teorin och studien visar att APD-planer tas fram innan byggarbetsplatsen 
etableras och ibland i så tidiga skeden som anbuds- och programskeden. APD-planer är ett 
levande dokument som förändras i takt med att arbetsplatsen förändras.  

I intervjustudien tar respondenterna upp att kraven i BUB måste vara genomförbara i 
produktionen. BUB får inte bli ett dokument där det tas fram krav och regler som blir omöjliga 
att följa i produktionen. Ytterligare en utmaning som återkommer från intervjuerna är att 
byggarbetsplatserna är dynamiska och att planering av brandskydd under byggtid ska vara 
anpassat efter byggarbetsplatsen. Att planeringen av BUB tar hänsyn till den dynamiska 
byggarbetsplatsen är något som knappt görs alls idag. Att arbetsplatsen förändras ställer krav på 
att de inblandade i planering av BUB vet vilka förutsättningar som gäller på bygget vid olika 
skeden. Att kombinera framtagandet av BUB och produktionsplaneringen med APD-planer är 
något som både teorin och de intervjuade personerna nämner som möjligt och fördelaktigt. Att 
ta fram BUB och APD-planer samtidigt kan leda till ett samarbete mellan projektering och 
produktion, där BUB blir anpassat efter byggarbetsplatsen och dess förändring samt olika 
arbetsmomenten. Detta skulle kunna leda till att BUB blir tydligare eftersom det blir direkt 
kopplat till projektet och att inte endast generella krav ställs.  

Studien visar på att de ute på byggarbetsplatsen ser svårigheter med att planera in många olika 
arbetsmoment långt fram i tiden på en byggarbetsplats. Att planera in alla moment på en 
byggarbetsplats och samtidigt lägga in informationen i en BIM-modell är något som anses vara 
mer eller mindre ohanterligt. Teorin tar upp flertalet möten som sker under byggtiden där olika 
moment planeras på varje möte (Révai, 2012). Tidsplaner, leveransplaner, arbetsplaner etc. är 
alla moment som kommer behöva läggas in i BIM-modellen för att få en modell som är 
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skedesstyrd. Detta leder till mycket extra arbete för de ute på byggarbetsplatsen. I teorin 
framkommer det att en tidsstyrd BIM-modell kan underlätta i produktionsplaneringen 
(Jongeling, 2008). Detta beror bland annat på att planeringen av byggproduktionen är enklare 
med snabbare kommunikationsprocesser mellan de olika aktörerna på byggarbetsplatsen. Att ha 
arbetsmomenten i BIM-modellen skulle också leda till att det går att simulera byggarbetsplatsens 
förändring och på så vis ha skedesstyrda APD-planer. Med APD-planer i BIM ges även en god 
överblick över byggområdet i 3D-modellen. Svårigheter med att planera många arbetsmoment 
långt fram i tiden visar studien på att det går att lösa. Detta genom att dela upp BIM-modellen 
i olika skeden och att varje skede av byggarbetsplatsen planeras var för sig. Att dela upp modellen 
i olika skeden skulle kunna leda till att planering av byggarbetsplatsens förändringar och 
arbetsmoment i modellen kan bli mer lätthanterliga. Med APD-planer i BIM ges även en god 
överblick över byggområdet i 3D-modellen. Att få en överblick över byggområdet kan 
underlätta vid säkerhetsarbetet eftersom det kan bli lättare att förstå byggarbetsplatsen och lägga 
upp en strategi för skyddsronder. Om BUB också läggs in i BIM-modellen, genom att knyta 
brandkrav till objekt och rum, tillsammans med skedstyrda APD-planer, går det att se vilka 
åtgärder som krävs i samband att arbetsplatsen förändras och olika arbetsmoment. 

För att förbättra brandskyddet för en byggnad har det initierats forskning för att använda BIM i 
brandskyddsprojektering. Bland annat har en fallstudie utförts för att undersöka hur BIM kan 
användas för att förbättra brandsäkerheten i byggnader. Detta genom att beskriva hur 
utrymningsvägar för olika rum kan presenteras i BIM-modellen eller hur rum med förhöjd 
brandrisk kan markeras ut i modellen (Wang et al., 2015). På detta sätt skulle även planering av 
BUB i APD-planer kunna tillämpas. Som exempel skulle det gå att identifiera arbetsmoment 
som kräver heta arbeten och då skulle de gå att markera det arbetsmomentet som en brandrisk 
och även lägga in de säkerhetsregler som ska efterföljas enligt Säkerhetsregler för Heta Arbeten, 
SBF HA-001 (Brandskyddsföreningen, 2018). 

Skanska har framtagit arbetsmetoden K1 – En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen för att 
öka säkerheten på byggarbetsplatser. Syftet med arbetsmetoden är att identifiera risker i ett tidigt 
skede i byggprocessen (Holm, Lindgren, & Montecinos, 2013). En liknande arbetsmetod skulle 
kunna användas vid identifiering av brandrisker för BUB. Om risken identifieras tidigt finns det 
möjlighet att den projekteras bort, i annat fall kan risken markeras i modellen så att det vid 
produktionen går att se de risker som finns vid olika arbetsmoment. 

 Kommunikation 

Enligt Bengtson et al. (2012) krävs det att brandskyddet under byggtiden har projekterats och 
dokumenterats för att upprätthålla ett fullgott brandskydd på en byggplats. Det framkommer i 
intervjuerna att det oftast tas fram ett textdokument gällande BUB som ska efterföljas. Studien 
visar däremot på att BUB-dokumentet sällan används på byggarbetsplatser. Detta är något som 
även framkommer i teorin då Eriksson & Svensson (2003) menar på att brandskyddet under 
själva byggskedet är ett ämne som sällan tas upp vid samråd. Detta kan bero på att det upplevs 
finnas svårigheter med att kommunicera informationen om BUB till de på arbetsplatsen på så 
sätt som BUB tas fram och presenteras idag. För att undvika ett textdokument med krav på 
brandskyddet under byggtiden som sedan åsidosätts och inte förstås, kan BIM användas för att 
lättare presentera BUB och de krav som ställs. Ett exempel där visualisering av risker visas i BIM 
tas upp av Kiviniemi et al. (2011) där en byggkrans rörelse visualiserats och riskerna analyserats. 



  
38 

Med ett liknande arbetssätt menar studien på att det skulle bli mer förståeligt om det gick att 
visualisera de risker som finns på en byggarbetsplats.  

En annan återkommande svårighet som framkommer i studien är att det är många personer som 
är involverade i ett byggprojekt vilket gör det svårt att kommunicera ut ambitionsnivån med 
BUB till alla på byggarbetsplatsen. I teorin listas det en del faktorer för att lyckas med ett 
framgångsrikt brandskydd på en byggarbetsplats, där en av faktorerna syftar på kommunikation 
mellan bland annat entreprenör och byggherrar (Bengtson et al., 2012). För att lyckas ta fram 
ett brandskydd under byggtid som efterföljs genom hela byggprocessen krävs det enligt studien 
en dialog mellan platschefen och den som upprättar BUB. Detta visar sig till sin fördel i ett 
projekt som tas upp i intervjustudien. I projektet togs BUB fram av en brandkonsult som hade 
en sakkunnig från produktionen till sin hjälp. Ett samarbete mellan projekteringen och 
produktionen gör det möjligt att diskutera hur brandskyddet ska uppfyllas samtidigt som 
produktionen av bygget ska kunna fortlöpa på bästa sätt.  

Något som studien belyser är att det i nuläget är sällan som brandprojektören får veta ändrade 
förutsättningar på bygget. Enligt Révai (2012) är det många byggmöten och avstämningar som 
hålls på en byggarbetsplats. Winter (2016) menar på att BUB måste diskuteras på varje 
produktionsmöte för att ett tillfredställande brandskydd ska finnas under byggproduktionen. 
Eriksson & Svensson (2003) säger att BUB inte är något som tas upp under samrådsmöten och 
studien visar också på att brandprojektörer för BUB inte är med på byggmöten och får på så sätt 
inte reda på gällande förutsättningar på bygget. Förändringar på byggarbetsplatsen är något som 
enligt studien sällan uppmärksammas förrän ett platsbesök görs för att kontrollera BUB 
alternativt vid en utförandekontroll. Om alla discipliner skulle jobba med samma BIM-modell 
och arbetsplatsens utformning planeras in i modellen skulle de som projekterar BUB även få 
tillgång till informationen vid ändrade förutsättningar. Med APD-planer i BIM-modellen skulle 
det underlätta för till exempel brandprojektörer att få veta när förutsättningarna förändras och 
således kan ändra i BUB. 

För att lättare kunna kommunicera och skapa förståelse mellan platschefen och den som upprättar 
BUB skulle BIM kunna användas som ett hjälpmedel. Enligt Skanska (2010) framkommer det 
att den största fördelen med BIM är att lättare kunna kommunicera mellan parterna på en 
byggarbetsplats, detta genom att bland annat kunna visualisera produktionsplaneringen och visa 
en tydlig bild över byggnaden. Att ha alla underlag i en och samma BIM-modell som är 
tillgänglig för alla skulle även underlätta för att få tag på gällande underlag. Om information 
gällande arbetsmoment på byggarbetsplatsen skulle vara tillgänglig för alla i en BIM-modell 
skulle det enligt studien underlätta arbetet genom att all är information uppdaterad och samlad 
på ett ställe, vilket i sin tur sparar tid.  

 Kontroll och uppföljning 

Studien visar på att uppföljning av brister i BUB görs genom brandskyddsronder. Bristerna 
återrapporteras i ett skyddsrondsprotokoll där både bild och text kan beskriva det som behöver 
åtgärdas. Ibland används checklistor som förvaras i pärmar men det finns även byggarbetsplatser 
som använder sig av digitala verktyg. Bengtson et al. (2012) nämner brandskyddsronder med 
tillhörande protokoll som ett krav för att kunna upprätthålla ett godtyckligt brandskydd på 
byggarbetsplatsen. Enligt studien sker uppföljningen av brister antingen vid nästa 
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brandskyddsrond eller, vid allvarliga brister, påvisar åtgärdsansvarig att bristen är åtgärdad inom 
en satt tidpunkt. Uppföljning på detta sätt anser även Bengtsson et al. (2012) vara ett krav för 
brandskyddsarbetet på byggarbetsplatser.  

Brandskyddsföreningen (2011) ser bristande kontroll av BUB som en försvårande omständighet 
för att upprätthålla ett godtyckligt brandskydd på byggarbetsplatsen. Även inarbetade 
säkerhetsrutiner är viktigt för att ha ett bra BUB enligt Brandskyddsföreningen (2011). I 
intervjustudien framkommer det olika åsikter om hur dessa skyddsronder utförs och följs upp. 
Det beskrivs både som att de görs kontinuerligt och ordentligt men även att 
brandskyddsronderna ibland utförs från kontoret där checklistorna endast bockas av utan en 
ordentlig rond på byggarbetsplatsen. Dessa olikheter beror troligtvis på vilken vilja och 
engagemang som finns för att ha ett bra brandskydd ute på byggarbetsplatsen. 

Kontroll och uppföljning av uppkommande brister är ett område där BUB skulle kunna 
inkluderas i BIM på ett smidigt sätt. Dehlin & Linderoth (2013) säger att kontroll av identifierade 
risker och dess åtgärder är ett område där användandet av BIM på byggarbetsplatsen skulle 
underlätta. Norén et al. (2017) nämner också att BIM kan vara ett användbart verktyg under 
byggtiden för att öka kvalitén för utförandekontroller. Detta genom att det finns information i 
modellen för varje objekt som vägleder för hur objektet ska installeras för att uppnå rätt 
brandklass. Utförandekontroller kan därmed lättare och effektivare följas upp för byggnaden och 
därmed förbättra brandskyddet. Wang et al. (2015) menar på att BIM-modellen kan innehålla 
information om all säkerhetsutrustning för den färdiga byggnaden där det till exempel kan 
framkomma vad det är för utrustning, var utrustningen är placerad, när underhåll ska genomföras 
etc. Enligt Wang et al. (2015) skulle även utrymningsvägar kunna visualiseras i BIM-modellen. 
På liknande sätt skulle det gå att inkludera samma information för säkerhetsutrustning och 
utrymningsvägar för en byggarbetsplats. Med informationen i BIM-modellen skulle det 
underlätta för de som ska göra brandskyddsronder att hämta nödvändig information. Studien 
beskriver att säkerhetsarbetet skulle gå att koppla till ärendehantering i BIM, ungefär på samma 
sätt som man arbetar med digitala protokoll idag. Ronderna skulle utföras på samma sätt som 
tidigare genom att dokumentera, fotografera och skriva ärenden men att informationen knyts 
direkt till objekt i modellen istället för att endast finns i ett protokoll. Med ärendehantering blir 
inte protokollen isolerade dokument som måste följas upp, utan all information finns i en och 
samma modell. Åtgärdsansvarig skulle sedan kunna åtgärda bristerna och rapportera direkt i 
modellen vilket sedan brandskyddsansvarige kan följa upp. Att arbeta i en 3D-modell menar 
både Wang et al. (2015) och Dehlin & Linderoth (2013) på att det ger en bättre överblick av 
området jämfört mot konventionella 2D-ritnignar. Med en bättre överblick av området skulle 
det kunna leda till en bättre förståelse för brandskyddsarbetet vid brandskyddsronder. Detta 
genom att checklistan är knuten till specifika objekt i modellen som finns i verkligheten. Att 
lättare kunna utföra brandskyddsronder kan också öka engagemanget att göra dessa.  
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6 Diskussion 

I diskussionen förs ett resonemang kring hur studien förhöll sig mot det förväntade resultatet, 
övriga personliga reflektioner samt hur val av metod kan ha påverkat resultatet.  

Det förväntade resultatet för studien var att få ett nuläge rörande BUB och påvisa 
utvecklingsmöjligheter för hur information om BUB förmedlas på byggarbetsplatser tillsammans 
med APD-planer i BIM. I dagsläget finns det en kunskapslucka om hur man ska arbeta med 
BUB, APD-planer och BIM på byggarbetsplatsen tillsammans. För att överbrygga den 
kunskapslucka som finns har denna studie identifierat tillämpbara områden där BUB kan 
användas tillsammans med APD-planer och BIM på bygget. De tillämpbara områden är ett 
underlag för fortsatt arbete med att ta fram en teoretisk arbetsmetod som sedan kan testas i en 
mer praktisk omfattning. Att utveckla en arbetsmetod är viktigt eftersom det skapar tydliga 
riktlinjer för utförandet och kvalitetssäkrar arbetet. 

Detta arbete skulle även kunna vara ett underlag till arbetsmetoder för riskidentifiering inom 
andra områden än brandskydd. Att identifiera risker med skedesstyrda APD-planer i BIM skulle 
även fungera för att till exempel identifiera uppstickande armeringsjärn under konstruktionstiden 
eller fallrisker vid arbetsmoment på hög höjd. Arbetet är inriktat på BUB och dess krav men det 
avgränsar inte arbetet från att användas inom liknande framtida arbetsmetoder rörande säkerhet. 

Att BUB-dokumentet knappt används eller efterföljs var ett problemområde i förstudien inför 
arbetet, men då med hänsyn till tidspress och okunskap om brandsäkerhet. Att kraven från BUB 
inte skulle vara förståeligt på grund av otydliga generella krav som inte är projektspecificerade 
för byggprojektet var något som inte reflekterades över tidigt i arbetet men som studien senare 
påvisade. Även att detaljnivån på BUB varierar mellan olika byggprojekt vilket visar att det finns 
oklarheter vad BUB ska omfatta var inget som heller begrundades till en början. Att det 
förekommer oklarheter rörande hur BUB ska utformas och på vilken detaljnivå brandskyddet 
ska beskrivas kan bero på otydliga lagkrav och föreskrifter. Studien visar att det är främst LSO 
och AML som används vid utformandet av BUB. Dessa två lagar med tillhörande föreskrifter 
ställer krav på vad som ska beaktas rörande brandskyddet och till viss mån vad som ska ingå rent 
tekniskt. Däremot ställer de inga specifika krav på vilken omfattning som de tekniska kraven ska 
finnas på byggarbetsplatsen eller hur BUB ska utformas. Troligtvis kommer det att behövas 
tydligare krav i lagar och föreskrifter för att BUB ska utformas på ett mer förståeligt och 
standardiserat sätt. Detta är något som måste beaktas även om BUB inkluderas i APD-planer 
och utförs med BIM. Däremot skulle APD-planer och BIM med dagens regelverk kunna hjälpa 
till att göra kraven i BUB tydligare och mer användarvänliga än vad det är idag. 

Några personliga reflektioner som framkommit under studiens gång var att det råder 
meningsskiljaktigheter kring användandet av BIM. Att börja använda BIM för att projektera och 
planera byggprojekt anses av många som framtidens verktyg inom byggbranschen. Däremot 
framkom det en del svårigheter av de som idag använder BIM på byggarbetsplatsen. Ett exempel 
var att de på arbetsplatsen menar på svårigheter med att planera in alla moment som sker på en 
byggarbetsplats i en BIM-modell. BIM-samordnaren som jobbar dagligen med BIM såg däremot 
inte det som ett stort problem utan påpekade att det finns lösningar. Den personliga 
uppfattningen av detta är att det krävs mer utbildning i hur BIM-modellen kan användas för att 
underlätta i projektering och produktionsplanering. 
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Att påbörja arbetet med BUB, APD-planer och BIM skulle leda till stora ändringar för 
arbetsrutinerna på byggarbetsplatsen och i projekteringen. Vid för stora omställningar finns 
risken att det känns omvälvande och följaktligen blir omställningen både jobbig, kostsam och 
kanske inte alls lyckad. Istället rekommenderas det att ta mindre steg för att det ska bli en 
smidigare övergång till användandet av BUB, APD-planer och BIM tillsammans. Ett första steg 
skulle vara att påbörja planeringen av BUB tillsammans med arbetsplatsen och APD-planerna. 
Lyckas man implementera arbetet med BUB och APD-planer kommer många av de 
förbättringsmöjligheter som identifierats rörande BUB att kunna nyttjas. Att få in arbetsrutiner 
för planering av BUB och APD-planer tillsammans kommer leda till att steget att använda sig 
av BIM framstå som mindre vilket skulle underlätta övergången till att arbeta med BUB, APD-
planer och BIM tillsammans. 

 Metoddiskussion 

Metoden för studien valdes utifrån att få ta del av erfarenhetsmässiga kunskaper inom brandskydd 
under byggtid och användandet av BIM på byggarbetsplatser. För att få en bild av hur det ser ut 
på byggarbetsplatser valdes personer med olika roller på bygget. Det är viktigt att poängtera att 
respondenternas personliga åsikt kan vara olik från själva branschens åsikt. Respondenterna kan 
uppleva att BUB sköts olika och att det finns olika svårigheter med att hantera BIM beroende 
på sin ansvarsroll och inblick i olika projekt. Det hade därför varit intressant att utföra flera 
intervjuer med personer som har liknande roller på byggarbetsplatsen, d.v.s. fler platschefer, fler 
BIM-samordnare etc. Detta för att få en tydligare och mer nyanserad bild av branschens synsätt 
både gällande BUB och BIM på byggarbetsplatsen. 

Intervjuguiden var utformad med ostrukturerade frågor som var avsedda att framkalla öppna 
svar. På grund av detta skiljde sig svaren och följdfrågorna mellan intervjupersonerna. För att 
lättare kunna jämföra och analysera svaren mellan olika discipliner hade frågor som var mer 
riktade och strukturerade kunnat vara till en fördel. Eftersom det inte fanns mycket litteratur 
inom ämnet BIM på byggarbetsplatser och BUB ansågs det däremot som nödvändigt att få en så 
bred bild av branschens synsätt som möjligt. På grund av detta valdes intervjuguiden att utformas 
med ostrukturerade frågor. 

Litteraturen som analyserats grundas i största del av svenska rapporter och artiklar. Detta eftersom 
det var byggbranschen i Sverige som var fokusområdet för denna studie. Något som vore 
intressant skulle vara att undersöka hur brandskydd under byggtid och BIM på byggarbetsplatser 
används i andra länder. Detta för att kunna ta lärdom om lösningar och svårigheter med BUB 
och BIM samt undersöka om tillämpbara områden på liknande sätt kan implementeras i Sverige. 
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7 Slutsats 

Detta kapitel presenterar de slutsatser som dragits utifrån analysen av de tillämpbara områdena. I 
slutet presenteras även förslag till vidare studier.  

Rapportens syfte var att undersöka förbättringsmöjligheter för brandskyddet under byggtid 
tillsammans med BIM. Detta genom att kartlägga förutsättningar och tillämpbara områden där 
BUB kan inkluderas i arbetet med APD-planer och tidsberoende BIM-modeller. Genom att 
besvara syftets frågeställningar har följande områden identifierats: 

• Planering 

• Kommunikation 

• Kontroll och uppföljning 

Utifrån de identifierade områdena påträffas en del problem- och utvecklingsområden som finns 
i dagsläget vid planering, kommunikation samt uppföljning och kontroll av BUB. Från analysen 
kan slutsatsen dras att inte alla, men de flesta av dessa problem- och utvecklingsområden skulle 
kunna lösas med BUB i skedesstyrda APD-planer utförda med BIM.  

Det måste finnas vissa grundläggande förutsättningar för att kunna arbeta med BUB och 
skedesstyrda APD-planer i BIM inom de identifierade områdena. För att kunna ta fram APD-
planer och göra dessa skedesstyrda i BIM-modellen krävs det utbildning för att få nödvändig 
kunskap och kompetens hos både projekteringen och produktionen. Projekteringen måste ha 
en förståelse för hur produktionen fungerar för att kunna göra en tidsstyrd BIM-modell. 
Produktionen måste ha kunskapen att hantera BIM-modellen fullt ut och kunna ta ut den 
information som de söker. Det kommer också krävas ett tidigt samarbete mellan produktionen 
och projekteringen för att täcka alla kompetensområden som behövs vid planering av 
produktionen av en byggnad med BIM. Att det finns verktyg på byggarbetsplatsen för att kunna 
hantera BIM-modellen är också en förutsättning som krävs vilket inte finns på alla 
byggarbetsplatser idag. För att kunna projektera APD-planer i BIM är det även en förutsättning 
att alla discipliner arbetar i BIM-modellen. Saknas det information, exempelvis landskap, går det 
inte att göra fullständiga APD-planer över byggområdet. 

Det finns svårigheter idag med att planera och upprätta ett fullgott brandskydd under hela 
byggtiden. Många svårigheter går att koppla till den dynamiska arbetsplatsen och förändrade 
förutsättningar för BUB som inte brandprojektören får reda på. Vid planering och framtagande 
av BUB måste hänsyn också tas till hur produktionen ska fortlöpa. BUB får inte bli ett dokument 
där det tas fram krav och regler som blir omöjliga att genomföra och följa i produktionen. Om 
planeringen av byggarbetsplatsen och APD-planer utförs tillsammans med framtagandet av BUB 
skulle det bli lättare att uppnå ett fullgott brandskydd under hela byggtiden. Brandprojektören 
skulle inkluderas på ett naturligt sätt i produktionen och få reda på hur arbetsplatsen kommer 
förändras och kan belysa brandskyddsfrågor vid planeringsmöten. Samarbetet som uppstår mellan 
brandprojektör och produktion medför också att BUB kan planeras med hänsyn till 
produktionen och att kraven går att genomföra utan att produktionen blir lidande.  

BIM och APD-planer kan vara ett verktyg för att förbättra kommunikationen på 
byggarbetsplatsen vilket skulle leda till bättre förståelse för de krav som ställs i BUB. I dagsläget 
tas det i de flesta fall fram generella handlingar som ska efterföljas och inte handlingar som är 
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anpassat efter projektet. Om BUB och APD-planer tas fram tillsammans kan även BUB 
presenteras på APD-planer vilket skulle vara mer visuellt än hur BUB till stor del kommuniceras 
idag. Med BUB tillsammans med skedesstyrda APD-planer inkluderade i BIM kommer det 
ställas tydligare krav på att informationen som läggs in i modellen blir projektspecifik. Detta 
eftersom informationen och kraven från BUB kopplas till objekt och rum i APD-planerna som 
finns i BIM-modellen. Att informationen blir mer projektspecifik gör att BUB kan bli lättare att 
förmedla, tydligare att följa och mer förståelig. De krav som ställs och de risker som finns kan 
också visualiseras med BIM istället för att det som idag beskrivs med endast text i en handling. 
Det skulle gå att visa materialplacering, utrymningsvägar, förhöjda brandriskområden etc. i 
modellen och även se hur de förändras allt eftersom de skedesstyrda APD-planerna, och således 
byggarbetsplatsen, förändras. Detta skulle leda till att det exempelvis går att se när nya 
utrymningsvägar behövs eller när material måste placeras om för att säkerställa en brandsäker 
byggarbetsplats. Med byggets olika arbetsmoment i modellen skulle det också gå att visa krav 
som ställs vid installationer och arbetsutföranden. Liknande arbetsmetoden K1 där risker 
markeras och beskrivs på ritningar och i modeller skulle det gå att visa brandkrav som ställs för 
vissa arbetsmoment som leder till en hög brandrisk, exempelvis vid heta arbeten.  

Inarbetade säkerhetsrutiner för kontroll och uppföljning är viktigt för att upprätthålla ett fullgott 
brandskydd. Att följa upp BUB genom brandskyddsronder och att åtgärda brister är något som 
upplevs att det görs ordentligt ibland och ibland endast från kontoret. Bristerna som upptäcks 
återrapporteras i ett skyddsrondsprotokoll som kan vara både analogt eller digitalt. Med BIM 
skulle det kunna bli enklare att både utföra brandskyddsronderna och följa upp brister som 
upptäckts. Med en 3D-modell är det lättare att förstå byggarbetsplatsen jämfört mot text och 
2D-ritningar. Med en ärendehantering i BIM går det att koppla varje brist och åtgärd till ett 
specifikt objekt i modellen och tidsbestämma detta. Med BIM har de som gör skyddsronder och 
utförandekontroller också tillgång till aktuellt underlag i BIM-modellen och behöver således 
inte fundera på om de har de senaste uppdaterade materialet. Med en enklare arbetsmetod för 
brandskyddsronder kan det leda till ett ökat engagemang och bättre förståelse vilket i sin tur kan 
leda till att brandskyddsronderna utförs ordentligt.  

Att ta fram skedesstyrda APD-planer där BUB inkluderas i en BIM-modell har i denna studie 
visat på att vara fördelaktigt inom flera områden. Att planera BUB tillsammans med APD-planer 
gör att brandskyddet på byggarbetsplatsen blir anpassat efter produktionen. Med skedesstyrda 
APD-planer i en BIM-modell går det att visualisera förändringen av byggarbetsplatsen vilket gör 
det lättare att förutspå vilka brandrisker som uppkommer i de olika skedena av en byggnation. 
Med BUB inkluderat i en BIM-modell blir det också lättare att förstå de risker och krav som 
finns och som i sin tur kan öka kunskapen för BUB. Med ökad kunskap om BUB kan kontroll 
och uppföljning utföras med en högre kvalité. Detta ger förhoppningen om att brandskydd 
under byggtid blir en större del av planering och projektering av byggarbetsplatsen samt leder 
till en säkrare byggarbetsplats. 

 Förslag till vidare studier 

Det har påbörjats en del forskning i hur brandprojektering ska inkluderas i BIM-processen. 
Eftersom brandskyddsprojektering i BIM inte är utbrett på marknaden idag ter det sig naturligt 
att det är inom projektering de första stegen måste göras. Det är inom projektering som 
brandingenjören är störst delaktig och kan vara med och påverka. Förslag till vidare studier är 
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att fortsätta att undersöka hur brandprojektering kan förbättras med BIM och hur detta skulle 
kunna bli mer utbrett i byggbranschen. Med brandskyddet i BIM-modellen för den färdiga 
byggnaden kan steget att inkludera BUB i modellen vara mindre. 

Att göra en fallstudie där BUB inkluderas i BIM för att undersöka de identifierade tillämpbara 
områdena mer praktiskt än teoretiskt kan vara intressant. Detta för att se om de identifierade 
områdena är tillämpbara i verkligheten. Fallstudien skulle också vara av intresse för att ta fram 
en arbetsmetod där BUB inkluderas i BIM. En arbetsmetod är viktig för att kunna standardisera 
och kvalitetssäkra arbetet genom hela byggprocessen. 
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Bilaga A – Informationsbrev 

Tack för att du ställer upp att bli intervjuad för vårt examensarbete. Följande är ett 
informationsbrev för att förtydliga syftet med arbetet samt hur intervjuerna kommer bearbetas 
och hanteras.  

Vårt examensarbete som syftar på att kartlägga förutsättningar och möjligheter för att ta fram en 
arbetsmetod vid planering av BUB med användning av BIM-processen. Detta genom att 
inkludera brandskydd i digitala APD-planer med användning av tidsberoende BIM-modeller. 
Arbetet kommer att fokusera på materialhantering av brännbart material, utrymningsmöjligheter, 
brandspridning samt räddningstjänstens insatsmöjligheter på byggarbetsplatsen. 

Våra förhoppningar är att användandet av digitala APD-planer, där BUB är inkluderat, i en BIM-
miljö är att det kommer leda till ett tydligare och enklare informationsflöde under byggskedet. 
Arbetsplatsens förändring under byggtid skulle kunna hanteras med tidsberoende BIM-modeller. 
Detta ger möjligheten till att se hur byggarbetsplatsen förändras och även förändringar i vilka 
brandrisker som finns, utrymningsmöjligheter från arbetsplatsen samt räddningstjänstens 
insatsmöjligheter. Genom att veta detta i ett tidigt skede kan BUB enkelt planeras i anslutning 
av etablering av byggarbetsplatsen. 

Vårt syfte med intervjuerna är att få ta del av tankar och erfarenheter om:  

• Hur ser planering av BUB och APD-planer ut idag?  

• Hur förmedlas informationen om BUB till de som jobbar på byggarbetsplatsen även vid 
förändringar av förutsättningar?  

• Vilka möjligheter finns för att implementera BUB i digitala APD-planer som är framtagna 
i en BIM-miljö?  

• Vilka fördelar samt nackdelar ser du med att implementera BUB i digitala APD-planer?  

Vi kommer göra ett antal intervjuer med folk som har olika roller vid framtagandet av BUB och 
vid användandet av BIM. Resultatet från dessa intervjuer kommer presenteras anonymt och 
hanteras konfidentiellt.  

Frågorna vi kommer ställa till dig är bifogade sist så att du kan läsa igenom dessa och förbereda 
dig. Beroende på ditt svar kan det komma följdfrågor för att vi ska få en bättre uppfattning eller 
ett förtydligande av ditt svar. Vi kommer sammanställa dina svar och återkoppla till dig så att du 
kan läsa igenom dessa och säkerställa att du inte blir missuppfattad. Vi kommer även sammanställa 
samtliga intervjuer och sammanfatta dessa som vi kommer skicka till dig så du får ta del av 
resultatet. Om intresse finns kan vi även meddela när vårat arbete är färdig och publicerat. Det 
är helt frivilligt att delta och vill du avbryta kan du göra det när som helst. Vi planerar att intervjun 
tar ungefär 1 timme allt som allt. 

Det kan hända att vi kommer kontakta dig efter intervjun för någon enstaka kompletteringsfråga 
om det är så att vi missat något eller behöver komplettera med något.  

Tack för din medverkan! 
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Bilaga B – Intervjuguide 

Beroende på intervjupersonens roll i ett byggprojekt har frågorna som ställts varit olika. Eftersom 
olika byggnadsprojekt kan skilja sig från varandra kan även svaren på frågorna bli annorlunda 
beroende på vilket projekt som intervjupersonen har i åtanke. För att svaren ska ha samma 
förutsättning oavsett intervjuperson är tanken att svaren ska kunna kopplas till ett större 
nybyggnadsprojekt av en byggnad i ett större tätortssamhälle.  

Brandingenjör och utförandekontrollant 

• Vad är din uppfattning angående brandskydd under byggtid?  

• Ser du några återkommande brister i brandskydd under byggtid? (Tekniska brister, 
organisatoriska- samt kommunikationsbrister)  

• Vad är den största utmaningen med att upprätthålla ett fullgott brandskydd under hela 
byggprocessen?  

Bygget i dagsläget 

• Vilka är det som planerar och upprättar BUB?  

• Vilka är det som upprättar en APD-plan?  

• I vilket skede börjar man planera för BUB?  

• I vilket skede börjar man planera APD-planer?  

• Vilket underlag finns att tillgå/används vid projektering av BUB?  

• På vilken detaljnivå projekteras BUB? (Exempel markerade utrymningsvägar eller endast 
krav på utrymningsvägar ska finnas?)  

• Vilka är det som ser till att BUB efterföljs på bygget?  

• Hur planerar man BUB med tanke på att byggarbetsplatsen är dynamisk och kan 
förändras? I så fall hur lång fram i tiden planeras BUB?  

• På vilket sätt dokumenteras BUB?  

• Hur får arbetarna på byggarbetsplatsen tillgång till information gällande BUB och APD-
planer? Hur får arbetarna tillgång till information vid förändrade förutsättningar på 
bygget?  

• Hur sker informationsutbytet vid ändrade förutsättningar under byggskedet, från din sida? 
(Vem får du reda på de förändrade förutsättningarna ifrån? Hur ser ditt arbete ut efter 
det? Vem ger du eventuell ny BUB till? Blir det en ny BUB?)  

• Upplever du några svårigheter med att förmedla information om BUB på ett pedagogiskt 
sätt till dom som jobbar på byggarbetsplatsen? Känns det som att det du levererar förstås 
och används av de på byggarbetsplatsen? (Både chefer och hantverkare)  

• Hur tycker du att man som organisation ska arbeta för att undvika bränder på 
byggarbetsplatsen?  

Bygget med BIM 

• Har du stött på BIM i något projekt som du arbetar med?  

• Hur ser du på möjligheten att inkludera BUB och APD-planer i BIM?  

• Vilka svårigheter ser du med användandet av BIM under byggskedet? 
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Produktionschef 

• Vad är din uppfattning angående brandskydd under byggtid?  

• Ser ni några återkommande brister i brandskydd under byggtid? (Tekniska brister, 
organisatoriska/kommunikationsbrister)  

• Vad är den största utmaningen med att upprätthålla ett fullgott brandskydd under hela 
byggprocessen?  

Bygget i dagsläget 

• Vilka är det som planerar och upprättar BUB?  

• Vilka är det som upprättar en APD-plan?  

• Vilka är det som ser till att BUB efterföljs på bygget?  

• I vilket skede börjar man planera för BUB?  

• I vilket skede börjar man planera APD-planer?  

• Vilket underlag finns att tillgå/används vid projektering av BUB?  

• Hur planerar man BUB med tanke på att byggarbetsplatsen är dynamisk och kan 
förändras? I så fall hur lång fram i tiden planeras BUB?  

• På vilket sätt dokumenteras och presenteras BUB?  

• Hur sker informationsutbytet vid ändrade förutsättningar under byggskedet, från din sida? 
(Vem får du reda på de förändrade förutsättningarna ifrån? Vad gör du med den 
informationen?)  

• När besöker du en byggarbetsplats och hur bestäms det när du ska dit?  

• Hur får arbetarna på byggarbetsplatsen tillgång till information gällande BUB och APD-
planer?  

• Hur får arbetarna tillgång till information vid förändrade förutsättningar på bygget?  

• Upplever du några svårigheter med att medla information om BUB till dom som jobbar 
på byggarbetsplatsen?  

• Hur tycker du att man som organisation ska arbeta för att undvika bränder på 
byggarbetsplatsen?  

• Hur återrapporteras brister vid brandskyddsronder och till vem?  

Bygget med BIM 

• Har du stött på BIM i något projekt som du arbetar med?  

• Hur använder man sig av BIM på byggarbetsplatser?  

• Görs APD-planer i BIM? (Nackdelar/Fördelar)  

• Hur ser du på möjligheten att inkludera BUB i digitala APD-planer i BIM?  

• Vilka svårigheter ser du med användandet av BIM?  

BIM-samordnare och projektingenjör 

Berätta kort om din roll i ett byggprojekt som använder sig av BIM.  

• Hur vanligt är det att man använder sig av BIM på en byggarbetsplats i dagsläget?  

• Hur använder man sig av BIM på byggarbetsplatser?  

• Vilka tar del av BIM-modellen på byggarbetsplatsen?  
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• Hur sker informationsflödet ut på en byggarbetsplats som använder sig av BIM?  

• När i projekteringsfasen planeras byggarbetsplatsen med BIM?  

• Görs digitala APD-planer i BIM idag?  

• Vad krävs av organisationen vid projektering för att kunna använda sig av digitala APD-
planer i en BIM-miljö? (i 4 dimensioner?)  

• Hur detaljrik behöver BIM-modellen vara vid projektering för att kunna använda sig av 
digitala APD-planer i en BIM-miljö? (i 4 dimensioner?)  

• Vad ser du för fördelar och nackdelar med BIM på byggarbetsplatsen ur ett 
säkerhetsperspektiv?  

• Vilka möjligheter finns för återrapportering av säkerhetsbrister på en byggarbetsplats med 
BIM?  

• Hur ser du på möjligheten att inkludera brandskydd under byggtid och APD-planer i 
BIM? (Fördelar/Nackdelar)   

• Hur skulle brandskydd under byggtid dokumenteras och presenteras med BIM?  

 


