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Förord  
 

En avslutande del av mina studier på programmet Civilingenjör väg och vatten med inriktning 

byggande vid Luleå tekniska universitet har varit att genomföra ett examensarbete. Arbetet 

har utförts under vårterminen 2018 och omfattar 30 högskolepoäng. Vill tacka alla studiekam-

rater under tiden i Luleå och speciellt Linus Häggström och Pontus Urbán.  

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Erlandsson Bygg i väst AB. Studien har va-

rit givande och intressant. Jag vill tacka Erlandsson Bygg för att jag fick skriva mitt examens-

arbete hos dem.  Vill speciellt tacka alla som medverkat på något sätt genom intervjuer, stu-

diebesök och när jag var placerad hos er på kontoret i Tanum. 

Ett tack riktas även till Elecosoft som gett mig tillgång till programmet Bidcon BIM och Fred 

Andersson för hjälpen med programgenomgång.  

Vill tacka mina två handledare. Marcus Sandberg på Luleå Tekniska Universitet för all väg-

ledning och feedback. Även Efraim Ljung på Erlandsson Bygg som även han brinner för digi-

talisering av byggbranschen.  

Jag hoppas att arbetet ger Erlandsson Bygg lite nya idéer kring digitalisering av egna arbets-

moment och att det kan gynna dem i deras implementeringsarbete.  
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Sammanfattning 
Byggbranschen halkar efter i digitalisering om den jämförs med andra tillverkande industrier. 

Byggkostnaderna är höga och effektiviseringen går bakåt samtidigt som det blir mer och mer 

att göra. Vad går det att göra för att branschen ska följa med i den digitala utvecklingen och 

vart står den idag?  

I skolan är arbetet i datorprogram vanligtvis det självklara valet för en mer digital arbetspro-

cess, men på byggföretagen ser det annorlunda ut. Alltifrån att mäta med skalstock från rit-

ningar och summera i Excel till att mängda från 3D-modeller.  

Det finns tidigare rapporter som påvisar att arbetet med BIM i företag ger positiva effekter 

och att det egentligen bara är att börja arbeta med det direkt för att se resultat. Men varför bör-

jar inte fler med BIM och vilken kvalitet håller modellerna idag? De arbeten som studerats ger 

resultatet av att mängdavtagning från en 3D-modell stämmer mellan metoderna traditionell 

och modellbaserad mängdavtagning. I de fall där det undersökts mellan utfallen har det van-

ligtvis gjorts en avgränsning att bara kolla på en del av byggdelarna i en byggnad och inte 

hela kalkylen. Ett första steg i implementeringen av BIM är enligt författaren att en mängdav-

tagning går att utföra på modellen för ett projekt. Vilka mängder går det att exportera ur en 

3D-modell som stämmer överens med mängder från en traditionell mängdavtagning? Går det 

att göra en korrekt mängdavtagning med modeller? 

För att detta examensarbete ska bidra med ny kunskap har steg ett varit att kartlägga hur 

byggföretaget arbetar idag. Steg två har varit att utvärdera 3D-modeller från sex projekt och 

jämföra med kalkylatorns kalkyl från anbuds- och projekteringsskedet. I arbetet har hela kal-

kylen och 3D-modellen använts, inga komponenter eller byggdelar har avgränsats bort. Ett 

sista steg har varit att utifrån kravspecifikationer mot arkitekt utvärderat hur de framtagna kra-

ven från SBUF projektet Detaljeringsnivå i BIM fungerar i de sex projekten som utvärderat i 

detta arbete. Målet är att ge en rekommendation kring kravställning för 3D-modeler och för-

slag på hur företag kan bli mer digitala. 

Resultatet från kartläggningen över hur de arbetar med 3D-modeller för mängdavtagning idag 

visar att det inte används. Det som används idag är skalstock med utskrivna ritningar, Excel, 

Bluebeam och kalkyleringsprogrammet Bidcon. Av de anställda i företaget är de flesta intres-

serade av BIM men att ta steget till att implementera det är individuellt och det finns några in-

divider som hade uppskattat att arbeta med det. I framtiden tror författaren att en implemente-

ring av krav på konsulter och att modulen Bidcon BIM är en bra start på en mer digital arbets-

plats.  

Utvärderingen av 3D-modellerna gav tre summerade resultat. Mängderna från den modellba-

serad mängdavtagningen har jämförts mot kalkylatorns kalkyl. Skillnaden mellan utfallen 

valde författaren till att högst få vara 10 procent för att anses vara ett godkänt resultat. Det 

som låg innanför marginalen och som gick att hitta i modellen och stämde överens med kalky-

latorns mängd är 47 procent. Det som inte gick att identifiera i 3D-modellen är 33 procent. 

Det som gick att identifiera men där skillnaden var större än 10 procent är 21 procent.  

När det kommer till kravställningen på konsulterna utifrån SBUF-projektet är det en bra start 

men det går att göra lite mindre revideringar för att få den mer lättjobbad. Det beror på hur fö-

retaget arbetar idag. Ett exempel är att ta bort kravet gällande BSAB-koder och istället lägga 

vikt på konsekvent namngivning av familj och typ av byggdelarna.   
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Abstract 
The construction industry compared to other manufacturing industries are falling behind with 

their digitalisation work. The building costs are high and the efficiency is going backwards 

regardless the order stock goes higher and higher. What can the business do to keep up with 

the digital development and where does it stand today? 

Students from the university are used to work in computer programs for a more digital work-

flow but it is different out in the working life. For companies, it is more common to use eve-

rything from scale bar on printed drawings and sum it up in Excel to do quantity takeoff from 

3D-models.  

There are earlier papers which shows that working with BIM only have positive effects and if 

the company start to use BIM it will get results immediately. But why are not more companies 

starting with BIM and what quality does the 3D-models have today? The papers that have 

been studied show the result that both quantity takeoff methods match each other. In the stud-

ied cases, they usually have delimited the model to only check some building parts and not the 

whole building. A first step in the implementation of BIM according to the author is that a 

quantity takeoff could be made of a 3D-model. How many quantities can you take out from it 

which is consistent with traditional takeoff? Is it possible to do a correct take off?  

To get this master thesis contribute with new knowledge, step one is mapping how the firm 

works today. Step two has been to evaluate 3D-models from six projects and compare it with 

the cost estimator’s calculation from the tender or planning phase. In the paper the whole 

model and calculation were used, no delimitations of building components were done.  One 

last step has been to evaluate specifications for architects from a project called De-

taljeringsnivå I BIM made by SBUF and see how it works with the six projects used in this 

paper.  

The result from the mapping over how the work is made today is that the use of 3D-models 

for quantity takeoff is not existing at the company. What is used today is scale bar, Excel, 

Bluebeam, and calculation software Bidcon. The employees are interested in BIM but to take 

the step to implement it in the work is individual. Some of the employees would like to start 

using it and some do not want to start using BIM. In the future the author thinks that an imple-

mentation of demands of modelling requirements for architects and that the module Bidcon 

BIM is a good start for a more digital workplace. 

The evaluation of the 3D-models gave three summed results. The quantities from the model-

based takeoff were compared with the estimator’s quantities. The difference between the out-

puts was chosen not to exceed 10 percent to be considered an approved result. What could be 

found in the model and is correct compared to the estimator’s quantities is 47 percent. The 

quantities that could not be found in the model is 33 percent. The quantities that could be 

found but differed more than 10 percent and was wrong is 21 percent.  

When it comes to the demands on the architects from the SBUF project it is a good start but it 

is possible to do some minor revisions to get it easier to work with. It depends on how the 

companies are working today. For example, it is possible to take away the demand of using 

BSAB codes and instead put some extra weight on the name giving of family and type of con-

struction parts.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Att byggkostnaderna är höga går inte att bortse ifrån, och det är fler länder än Sverige som 

debatterar kring det. Byggsektorn sägs rent ut vara konservativ, ineffektiv och outvecklad. 

Många av de inblandade entreprenörerna i branschen är överens om att det finns förbättrings-

potential och pengar att spara genom detta arbete (Josephson & Saukkoriipi, 2005). Förbätt-

ringspotentialen grundas i att granska och förbättra ingående processer en i taget (Josephson, 

2013). En långsiktig vision inom branschen är att lyckas leverera högre kundvärden och för-

bruka mindre resurser. Framförallt granska resurser som inte bidrar med något kundvärde (ibid).  

 

När det kommer till utvecklingen inom byggindustrin är den dyster jämfört med andra tillver-

kande industrier som visas i figur 1. Inom den traditionella tillverkningsindustrin inhämtas det 

inspiration från andra branscher för att identifiera effektivitet som går att härma i den egna 

branschen. Byggbranschen har halkat efter och det går möjligtvis att dra en parallell mot digi-

talisering och omarbetning. Det råder låg digitalnivå i byggbranschen men är det nu utveckl-

ingen börjar ta fart? I en undersökning som Svensk Byggtjänst utfört med resultatet att byggfö-

retagen idag har en låg digitalutvecklingsgrad (Svensk byggtjänst, 2018). Hälften av företagen 

anger att en ökad digitaliseringsgrad ger kunden en bättre tjänst (ibid). Vissa byggföretag ligger 

i framkant med digitaliseringen medan flera halkar efter.  

 

Är det nu de nyutexaminerade kommer ut och ändrar branschen med digitala kunskaperna de 

besitter? Trots att det enligt vissa fungerar bra som det är idag. Det är ett högst aktuellt ämne 

och med hjälp av ny forskning och ett generationsskifte på ingång i branschen får utvisa vad 

som kommer hända. 

 

 
Figur 1: Produktivitetsutveckling 1995 – 2003. (SCB)  

I skolans värld är digitalisering en självklarhet, men när studenterna kommer ut i det verkliga 

arbetslivet ser det annorlunda ut. Den digitala världen som förespråkas i skolan, byts ut till 
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utskrivna A3 ritningar. Det mäts för hand och mängderna förs in i en Excel mall eller handskri-

vet på ett enskilt papper. De äldre arbetssätten är bra i sig, och de som använder sig av dem har 

en gedigen erfarenhet inom byggbranschen. Frågan är hur vi, nyutexaminerade, ska bli bety-

delsefulla utifrån vad vi lärt oss. Vad är det som krävs av företagen för att implementera mer 

3D-modeller i sin verksamhet och vilken kvalitet håller de idag? 

 

1.1.1 Projekteringsfel  
I förfrågningsunderlaget ingår det en stor mängd handlingar och vid utförandeentreprenader 

kan det vara upp till tio olika konsulter som upprättat handlingarna (Hansson, Olander, Landin, 

Aulin & Persson, 2015). Det är många versioner som cirkulerar och uppdateras. Det kan vara 

lätt att missa en uppdatering på en ritning. Projekteringen drivs av människor och det finns alltid 

risk på grund av den mänskliga faktorn, alla kan göra fel eller missa något. För att minska felen 

måste rutiner och kontroller skapas. Fel som uppstår och korrigeras under projekteringen är 

betydligt billigare att rätta till än de identifieras under produktionen (Hansson et al., 2015).  

 

1.1.2 Kvalitetssäkring av projekteringsprocessen 
Produktionsfel är betydligt dyrare än projekteringsfel eftersom fel under projektering vanligtvis 

kräver en korrigering i en ritning eller beskrivning (Hansson et al., 2015). Jämfört med under 

produktionen då det till och med kan krävas ombyggnad på grund av en projekteringsmiss. Det 

kan stå entreprenören väldigt dyrt (Hansson et al., 2015). Det vanligaste skadeståndskravet som 

en arkitekt får angår måttfel, som hade varit möjligt att förhindra vid bättre kvalitetssäkring 

under projekteringen (Hansson et al., 2015). 

 

En åtgärd för att minska felrisken är att använda sig utav CAD-program. I programmet kopplas 

ritningarna till varandra (Hansson et al., 2015). Används CAD-programmet bara som ett ritpro-

gam och inte med de inbyggda funktionerna som kopplar ritningarna till varandra, blir det ingen 

skillnad (ibid). Den förklarade åtgärden är enkelt utförd och projekteringen minskar riskerna 

för att den mänskliga faktorn smyger sig in när ritningarna är kopplade till varandra.  

Ett vanligt fel i projekteringen enligt Hansson et al. (2015) är att fönsteruppställningen som 

arkitekterna upprättar har fel antal fönster. Det spenderas mycket tid med att få rätt antal fönster 

i uppställningen vid manuellt arbete och vid ändringar av mått eller liknande blir jobbtiden mer 

krävande och risk för nya felaktigheter eller motstridiga uppgifter (Hansson et al., 2015). Ris-

ken med arbetet kan minskas genom att använda BIM, en ändring uppdaterar automatiskt alla 

fönster inom samma familj. Det blir lättare och snabbare att skapa fönsteruppställningar och 

risken för fel minskar.  

 

1.1.3 Forskningsgap 
Utifrån tidigare forskning kring ämnet mängdavtagning från modeller är det vanligt att en av-

gränsning görs. Den kan vara att de mängder som väljs att undersökas är till exempel bara 

väggar och bjälklag. När det kommer till avgränsningarna som utförs är det lätt att bara de 

positiva sidorna av en modell utvärderas, men vad är det som krävs för att modellanvändandet 

ska öka? Vilken kvalité håller modellerna i dagsläget och vad för information går det att få ur 

dem? 
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I en rapport skriven av Arvidsson & Zeki (2013) utförs en jämförelse mellan traditionell och 

modellbaserad mängdavtagning. Det författarna gör i arbetet är en avgränsning gällande att 

enbart fokusera på den bärande stommen med väggar och bjälklag från K-modellen. Resultatet 

de kommer fram till är vinklat eftersom de väljer att endast plocka ut de mängderna som på 

förhand valts från modellen. Det hade varit intressant om de istället valde att plocka ut alla 

mängderna från modellen och göra en jämförelse mot hela kalkylen. Går det att hitta allt i en 

modell och hur väl stämmer det överens? För att göra det mer intressant i denna rapport väljs 

jämförelserna att göras mellan hela kalkylatorns kalkyl och en 3D-modell och utvärdera vad 

det går att få ur modellen. Det som går att ta ur modellen kommer utvärderas mot kalkylatorns 

mängder för att se hur bra det stämmer överens och vad är det som inte går att hitta. Vad för 

krav en byggentreprenör behöver ställa på modellen för att få ut det som behövs gällande mäng-

der? På förhand inte välja vad som undersöks och jämförs utan att bara spegla den redan utförda 

kalkylen ger författaren en bra överblick om vad som finns i modellerna och vad som inte finns, 

samt vilken kvalitet de håller. 

 

Det andra arbetet Kartläggning och analys av mängdningsprocessen av bostäder i ett syfte att 

minska uppkomsten av gipsspill, undersöker på hur de arbetar på ett byggföretag idag med 

mängder. Arbetet kan utvecklas i framtiden genom bättre kommunikation mellan projektering 

och produktion (Wallin Angelöf, 2017). Kommunikationen som föreslås är att en mall upprättas 

och om 3D-modellerna blir mer framgångsrika, kommer mängdning att utföras från dem (ibid).  

Ett problem som tas upp är att modellerna inte håller den kvalité som entreprenören efterfrågar 

och att det behöver ställas krav på arkitekterna. Om kraven som ställs på arkitekten utförs i 

modellerna kommer kalkylerna bli mer effektiva och lättare att uppdatera efter promemoria 

(PM). För att fortsätta arbetet är det viktigt att undersöka vilken kvalitet modellerna håller idag 

och kartlägga hur mängdningsarbetet utförs på ett annat företag. Genom att identifiera vilka 

krav som går att ställa på arkitekterna för att uppnå den kvalitet som en entreprenör efterfrågar 

och utvärdera om de kravställningar som finns idag från ett SBUF-projekt innehåller det som 

behövs.   

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att kartlägga dagens arbetssätt under mängdningsarbetet och undersöka kvalitén på 

3D-modellerna ur ett mängdningsperspektiv. Studien kommer att genomföras vid Erlandsson 

Bygg i Väst AB, som vill utveckla sin kunskap inom digitalisering.  

 

Målet med examensarbetet är att ge en rekommendation kring vilka krav en byggentreprenör 

kan ställa på konsulterna för att 3D-modellen ska vara anpassad för mängdavtagning samt ge 

en rekommendation till företag som vill bli mer digitala.  

 

1.3 Forskningsfrågor 
Forskningsfråga 1 

• Hur utförs mängdningsarbetet idag hos en byggentreprenör? 

 

Forskningsfråga 2 

• Hur mycket kan en byggentreprenör få ut av en 3D-modell i ett mängdningsperspektiv 

under ett anbuds- eller projekteringsskede? 
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Forskningsfråga 3 

• Hur kan mängdningen se ut i framtida projekt med hjälp av digitalisering? 

 

1.4 Avgränsning och antagande 
En avgränsning som gjorts för att underlätta arbetet är att 3D-modellerna som använts, har en-

bart varit arkitektmodeller från anbuds- och projekteringsskedet. Det är på grund av de ritningar 

som kalkylatorn använt vid anbudsräkning.   
 

Ett antagande är att vid jämförelsen mellan Bidcon och kalkylatorns mängder är att det antagits 

att kalkylatorn har räknat rätt. Oavsett vad som identifierats i modellen och för att vara konse-

kvent genom hela arbetet har det antagandet alltid använts.  
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2 TEORI 

2.1 Entreprenadformer 

2.1.1 Totalentreprenad 
Vid totalentreprenad är det vanligt att byggherren upprättar vilka krav som ställs på byggnaden 

till exempel antal rum, ytor, material och funktionskrav (Nordstrand, 2000; Hansson et al., 

2015).  Underlaget som beställaren har tagit fram går ut till en entreprenör via upphandling i 

konkurrens eller via förhandling. Beställarkraven som entreprenören får ligger till grund för 

projektering och produktion (Nordstrand, 2000; Hansson et al., 2015).  I figur 2 visas totalent-

reprenadens byggprocess.  

 

 
Figur 2: Byggprocessen för en total entreprenad. Efter figur 2.6.3 i Nordstrand, (2000).    

2.1.2 Utförandeentreprenad 
I en utförandeentreprenad anlitar byggherren en inhyrd projektledare eller konsult till att skapa 

färdiga bygghandlingar (Nordstrand, 2000; Hansson et al., 2015). Efter det sker upphandlingen 

av en eller flera entreprenörer för att bygga enligt ritningar och beskrivningar som tagits fram 

under projekteringen (ibid).   

Det blir en generalentreprenad om endast en entreprenör får ansvaret för utförandet. Blir det 

fler än en entreprenör som får ansvaret kallas det istället en delad entreprenad (Nordstrand, 

2000). I figur 3 visas byggprocessen vid general- och utförande entreprenad. Vid utförandeent-

reprenad tar entreprenören över i ett senare skede än vid totalentreprenaden eftersom projekte-

ringen redan är gjord och upphandlingen sker i konkurrens med andra entreprenörer. 

 
Figur 3: Byggprocessen för en generalentreprenad. Efter figur 2.6.1 i Nordstrand, (2000).    



6 

 

2.1.3 Partnering 
Partnering kallas ibland även för samverkansentreprenad. Beställaren samlar i ett tidigt skede 

all den kompetens som behövs för projektet och skapar ett projektteam, där de tillsammans i 

teamet tar fram lösningar och jobbar mot gemensamma mål. Problem som uppstår under pro-

jektets gång löses utan att det blir en tvist. Partnering karakteriseras av följande punkter: 

 

• De involverade parterna jobbar mot ett gemensamt projektmål.   

• För att uppnå det gemensamma målet bildas en samverkansgrupp med nyckelpersoner 

från alla representerade parter som arbetar för att uppfylla målet. 

• Den nybildade gruppen skapar förtroende och respekt för de inblandade parterna oavsett 

vilket företag personen jobbar för. (Hansson et al., 2015). 

 

2.2 Entreprenörens byggprocess 
Entreprenörens projektprocess innehåller i grunden följande delprocesser:  

Anbudsprocessen 

Det är under anbudsskedet som entreprenören försöker vinna ett projekt. Processen börjar med 

att entreprenören räknar på arbetet och avslutas med anbudsinlämnande. 

 

Förberedelseprocessen 

Vid starten av processen har entreprenören fått en beställning av arbetet från beställaren. Efter 

den förberedande fasen avslutats har det bestämts om byggandet sker efter en fastställd plan 

eller ett produktionsprogram.  

 

Genomförandeprocessen 

Processen startar med att besluta om arbetet följer den uppsatta planen eller produktionspro-

grammet och avslutas med överlämnandet. Genomförandeprocessen omfattar allt från resurs-

anskaffning och etablering av arbetsplatsen till avvecklingen av arbetsplatsen.  

 

Överlämningsprocessen 

Entreprenören anmäler att byggnaden är redo för slutbesiktning. Efter godkänd slutbesiktning 

tar beställaren över.  

 

Garanti – och ansvarsprocessen 

Entreprenören har lämnat över drift- och underhållsinstruktioner till beställaren och garantiti-

den har startat. Under de tio åren ansvarar entreprenören för fel som uppstår om de inte orsakats 

av beställarens organisation på grund av felaktig skötsel eller drift. Med instruktionerna som 

beställaren har erhållit från entreprenören styrs beställaren att underhålla och styra anläggning 

och byggnad på rätt sätt. (Hansson et al., 2015)  

 

2.3 Ritningar i projekts olika skeden. 
Under ett projekt från start till överlämnande, arbetas ritningar fram under olika skeden, vers-

ioner och detaljeringsgrad. Beroende på skedet i projektet och vilka beslut som tagits finns:  

• Programhandlingar – är preliminära och ger en översiktlig bild över vad som ska bygg-

gas.  

• Systemhandlingar – projektören tar fram handlingar under projekteringen som samord-

nas till de inblandade i det skedet. 
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• Bygghandlingar – handlingarna som entreprenören bygger efter och som gäller vid in-

köp av material och liknande.  

• Relationshandlingar – om det blir revideringar under produktionen visar relationshand-

lingarna hur projektet verkligen blev. (Byggipedia, 2018) 

 

2.4 AB04 och ABT06 
För att få en förståelse för vilka handlingar som gäller vid motstridiga uppgifter vid utförande-

entreprenad och totalentreprenad presenteras det nedan. Det ger en grund för hur mängdningen 

går till och hur tankegångarna går vid jämförelse av handlingar under olika skeden. 

 

Vid utförandeentreprenad gäller AB04. ”Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna 

gäller de i följande ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat: 

 

1. Kontrakt 

2. Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter 

3. AB 04 

4. Beställning 

5. Anbud 

6. Särskilda mät- och ersättningsregler 

7. Á -prislista eller prissatt mängdförteckning 

8. Kompletterande föreskrifter för entreprenaden lämnade före anbudets avgivande 

9. Administrativa föreskrifter 

10. Ej prissatt mängdförteckning 

11. Beskrivningar 

12. Ritningar 

13. Övriga handlingar 

 

Vid motstridighet mellan uppgift om antal i mängdförteckning och uppgift i övrigt förfrågnings-

underlag skall kontraktsarbetenas omfattning dock bestämmas till det antal som anges i för-

teckningen.” (AB 04).  

 

Vid totalentreprenad gäller ABT 06. ”Om kontraktshandlingarna förekommer mot varandra 

stridande uppgifter eller föreskrifter gäller de inbördes i följande ordning: 

01. Kontrakt 

02. ABT 94 

03. Beställning 

04. Anbudshandlingar 

05. Förfrågningsunderlag 

06. Övriga handlingar” 

(ABT 06). 

 

2.5 Mängdning 
Mängdning är när material till ett projekt räknas utifrån handlingar. De kan vara tagna från 

utskrivna ritningar till 3D-modeller. Mängderna är materialet som behövs och sedan läggs det 

på arbetstid och hjälpmedel för att få ett komplett arbetsmoment med tid och kostnad. Arbets-

momentet förs sedan in i en kalkyl. Byggdelstabellen brukar användas vid mängdning, eftersom 

den är uppbyggd på likadant sätt som en byggnad byggs och den visas i figur 4. 
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Figur 4: Byggdelstabell hämtad 30 januari, 2018 från http://byggipedia.se/byggteknik/.  

Entreprenören kan få mängderna på olika sätt:  

• Beställaren har tagit fram en mängdlista, bifogade i förfrågningsunderlaget. 

• Entreprenören tar fram mängderna själv. 

• Mängderna genereras genom en BIM (Byggnadsinformationsmodell).  

• Entreprenören kan köpa in mängderna från en extern konsult. (Hansson, Olander, 

Landin, Aulin, M Persson & U Persson, 2017).   

 

Den vanligaste arbetsmetoden för entreprenören vid framtagandet av mängder: är att ta fram 

dem själv eller köpa in dem från ett företag som är specialiserat på mängder. När företag köper 

in mängder sparas det tid från egen personal. En nackdel med detta kan vara att mängdförteck-

ningen inte svarar till entreprenörens ställda krav på utformningen. Vid anläggningsjobb är det 

vanligare att beställaren har tagit fram en mängdlista som entreprenören får prissätta själv. 

Om en datormodell finns tillgänglig för projektet kan mängderna genereras från modellen. En 

fördel med arbetsmetoden är att det inte behöver spenderas likvärdig tid som när mängderna tas 

fram genom andra alternativ. Det går att få fram användbart underlag till en anbudskalkyl av 

tillfredsställande standard. (Hansson et al., 2017). 

 

Rimlighetskontroll 

Det kan uppstå fel vid mängdavläsning, det är lätt att missa något eller att någon mätning blir 

alldeles för stor. För att minska risken och konsekvenserna av misstag på den utförda mängd-

beräkningen kan en rimlighetskontroll utföras. En rimlighetskontroll kan utföras genom be-

dömningar och stickprovskontroller (Hansson et al., 2017). En strategi vid kontrollen kan vara 

att i första hand kontrollera de mängdposter som är störst och efter det posterna med högst 

enhetspris. Om projektet är på flera våningar kan en god kontroll utföras genom att kontrollera 

att ingen våning eller större byggnadsdel missats (Hansson et al., 2017). Rimlighetskontrollen 

är en viktig del i arbetet för att minska risken för större fel.  
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2.5.1 Datorprogram för mängdning  
Bluebeam 

Bluebeam är ett program för samgranskning, projekthantering och beräkning av resursbehov. 

Det kan liknas med att istället för att sitta med utskrivna ritningar och mängda, utförs det digitalt 

i datorn. (Bluebeam, 2018) 

 

Bidcon 

Bidcon är ett kalkylprogram som innehåller en databas med uppslagsböcker som är kopplade 

till prislistorna. I programmet går det att utföra netto- och även omkostnadskalkyler. Program-

met är fullmatat med mallar, priser, tider och hjälp vid inköp och offerter.  

 

Bidcon har utvecklat tillägget BIM. Med hjälp av modulen går det att importera IFC-filer för 

snabbare mängdavtagning. Modulen visar även hur mängderna är kopplade direkt till kalkyl. 

Vid arbetet går det att vrida modellen, tända och släcka delar av den. Det går också att koppla 

informationen som skapats i kalkylen med modellen till ett tidsschema i programmet Power-

project. (Elecosoft, 2018). Ett utdrag från programmet visas i figur 5. 

 

 
Figur 5: Arbetsvy i Bidcon BIM över en mängdavtagning av ytterväggar.  

 

Solibri Model Checker 

Solibri Model checker är ett verktyg för att analysera BIM-modeller. Det kan analysera mo-

dellernas säkerhet, kvalitet, tillgänglighet och utföra mängdavtagning. Det går att gå runt i mo-

dellen och genomföra kollisonskontroller. Programmet kan även analysera byggnadens brister 

och svagheter i konstruktionen och kontrollera modellen utifrån byggnormer. (Graphisoft, 

2018) 

Det finns många olika arbetsvyer i Solibri Model Checker i figur 6 visas hur det ser ut i modulen 

Communication där det går att skapa presentationer från identifierade fel i modellerandet.  
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Figur 6: Från modulen Communication i Solibri Model Checker. 

Byggsamordnaren 

Byggsamordnaren är ett program för att sortera och identifiera all data i ett projekt. Det under-

lättar arbetet genom att vara projektorienterat med allt innehåll i projekt som dokument, avvi-

kelser och dagböcker med mera. Alla har samma struktur på mappar och dokument, för att göra 

det enklare att hitta. (Byggsamordnaren, 2018) 

 

Vico Office 

Vico Office är ett program som består av flera olika moduler, arbetet flyter i en obruten inform-

ationskedja från tidigt skede till överlämnande. I de tio tillgängliga modulerna går det att utföra 

allt från mängdavtagning från både 2D ritningar och 3D-modeller till arbetet med planeringen 

av inköp. (Vico, 2018). 

 

2.6 BSAB, AMA, CoClass & IFC 
BSAB utgör strukturen i AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) och de två verktygen 

används för att hantera information i byggprocessen. CoClass är mer anpassat för digital an-

vändning och håller på att ersätta BSAB succesivt. Syftet med BSAB är att strukturera upp alla 

bygg- och fastighetsverksamhet på ett likartat sätt oberoende av vilken aktör som använder det 

samt i vilken tillämpning informationen visas. IFC-formatet ger en beskrivning av formatet som 

används vid exporter av 3D-modeller om inte konsulten istället delar med sig av original filen. 

 

BSAB 

BSAB har sedan 1970-talet varit den svenska byggbranschens klassifikationssystem, som för-

valtas och ägs av Svensk Byggtjänst. Det är ett verktyg för att på ett likartat sätt för bygg- och 

fastighetsbranschen identifiera, dela upp och sortera information. Informationsstrukturen från 

systemet bygger upp AMA.  

 

BSAB hjälper till att underlätta för byggsektor att prata samma språk och undvika misstag. 

Användningsområden för BSAB är i kalkyler, produktmodeller, varuinformation, CAD-sy-

stem, mängdförteckning och tekniska beskrivningar med stöd av AMA. Systemet innehåller 
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koopererande tabeller som på var sida utrycker informationen. Tabellerna bygger på praktiska 

behov till exempel: 

 

• Byggdelar  

• Byggdelstyper 

• Produktionsresultat 

• Resurser (BSAB, 2018) 

 

BSAB uppdateras och kompletteras kontinuerligt med branschaktörer och Svensk Byggtjänst. 

Arbetet fortskrider genom det senaste branschprojektet BSAB 2.0 som leder fram till CoClass, 

den nya generationen BSAB.   

 

CoClass 

BSAB-systemet räcker inte längre till när det kommer till dagens digitalisering och därför be-

hövdes något nytt utvecklas. Det branschgemensamma projektet BSAB 2.0 utvecklades till 

CoClass för all byggd miljö genom hela livscykeln. Värdet med CoClass ligger i: 

 

• Digitalt – platshållare för digital information 

• Gemensamt – samma språk och kultur 

• All byggd miljö – täcker alla delar av den byggda miljön 

• Hela livscykeln – planering, program, projektering, produktion, förvaltning och rivning 

• Internationellt – baserat på internationella standarder 

• Framtidssäkert – öppna och kombinerbara strukturer, baserad på funktion. (CoClass, 

2018) 

 

CoClass används primärt till att hantera information om objekt genom hela livscykeln, från 

tidigt kravställande till avveckling. Tack vare den funktionella indelningen är klassificeringen 

av objekt stabil på alla nivåer och skeden. Det är de övriga egenskaperna som varierar och har 

olika betydelse under skilda skeden.  

 

För att identifiera objekt utifrån olika aspekter kan koderna användas för att ge referensbeteck-

ningar. Vad har det för funktion? Vilken typ? Var finns det? Vad är det för produkt? Det är 

möjliga frågor som ställs och svaren redovisas i CoClass. Det kan användas vid produktions-

planering, produktion och underhåll, alltså över hela livscykeln. 

 

Systemet ger ett underlag för struktur och tekniska beskrivningar av bestämning från funktion-

ella krav till detaljerade anvisningar för produktionsresultat. Sökningen sker i databaser och det 

är möjligt att strukturera artiklarna till CoClass komponenter för att möjliggöra identifiering av 

produkter som klarar uppställda krav.  

 

IFC – formatet 

IFC är ett neutralt och öppet filformat som är en internationell standard för byggindustrin. Det 

används vid informationsutbyte mellan program med målet att underlätta för alla inblandade i 

projekt. Filformatet är inte knutet till någon programleverantör utan det är buildingSMART 

International (International Alliance for Interoperability) som står bakom det.  
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Alla delar i formatet struktureras för BIM-baserad information och bygger på ISO-standarder. 

Formatet går att jämföra med ett språk som alla förstår. En styrka med det är att formatet inte 

är ägt eller styrt av någon specifik mjukvaruleverantör, utan ständigt utvecklas med branschen. 

(Johansson, 2013). En svaghet med formatet är att information kan försvinna vid export.  

 

2.7 Kalkyl i allmänhet 
Kalkylarbete börjar vanligtvis med inläsning av underlaget till projektet. Underlaget är tillex-

empel ritningar och rumsbeskrivning. Därefter tas mängder fram och det skickas ut förfråg-

ningar till underentreprenörer (UE). För den beräknade mängden adderas en kostnad per enhet. 

Det tredje steget blir att multiplicera mängden med en enhetskostnad och till sist summera alla 

kostnader (Hansson et al., 2015; Hansson & Olander, 2013). Byggdelskalkylen består av sex 

sorters data:  

 

• Produktionsdata för arbetstidåtgång 

Arbetstidåtgången brukar nämnas som begreppet drifttid, det är den normala tidsåtgången det 

tar för ett arbetsmoment, inklusive avbrott. I drifttiden ingår metodtid och arbetsplatstid.  

 

• Timkostnad för arbete 

Den direkta lönekostnaden räknas ut från antalet persontimmar multiplicerat med aktuell ar-

betskostnad. I lönekostnaden ingår semesterersättning och sociala avgifter med mera.  

 

• Materialkostnader 

Kostnaderna för materialet som köps in till projektet. Materialet är normalt specificerat mot en 

viss byggdel. Grunden vid kalkylering är att ta hänsyn till priserna gällande riktpris, fabrikspris- 

eller prislistor från leverantörer.  

 

• Underentreprenadkostnader 

Vid anbudsskedet skickar byggentreprenören ut förfrågningar för att få in offerter för projektet. 

UE skriver vanligtvis in i offerten att vissa tjänster tillhandahålls av entreprenören som: avfalls-

hantering, arbetsbodar för egen personal och plats för verktyg etcetera.  

 

• Arbetsplatsomkostnader 

På arbetsplatsen krävs det som regel en organisation bestående av platschef och arbetsledare. 

Olika hjälpmedel som behövs till exempel kran, personalbodar, tillfälligt vatten och elförsörj-

ning, samt olika maskiner. Kostnaderna för arbetsplatsen är svåra att koppla till en specifik del 

därför går de under det gemensamma namnet arbetsplatsomkostnader. 

 

• Entreprenörsarvoden 

Vid anbudsinlämning har entreprenören räknat fram ett pris på projektets direkta material, ar-

bete och arbetsplatsomkostnaden samt att projektet har full kostnadstäckning. Det räcker inte 

med bara prissättning vid anbudsinlämning utan ett påslag görs även som kallas entreprenörsar-

vode. (Hansson et al., 2015; Hansson & Olander, 2013). 

 

2.8 BIM 
BIM står för Building Information Modeling och är ett begrepp för att samla informationshan-

tering i en del eller hela projektet (Hansson et al., 2015). BIM är ett arbetssätt eller en process. 
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Om en 3D-modell används i projektet men bara för visualisering är det inte BIM. Autodesk 

som arbetar med program för BIM användning definierar det som en process som handlar om 

att nyttja en intelligent 3D-modell för att kommunicera information och beslut som tas i pro-

jektet (Autodesk, 2018). 

 

När BIM jämförs med vanligt framtagande av handlingar under projekteringen är arbetsbelast-

ningen högre i början av projektet, men den tiden tjänas sedan in under resten av projekteringen 

(Jongeling, 2008). Den totala arbetsbelastningen som visas i figur 7 är mindre med BIM-verk-

tyg än med 2D-CAD-verktyg (ibid). 2D-CAD-baserad projektering är när arkitekten tillexem-

pel genererar en modell som baseras på 2D-linjer, mått och symboler från bibliotek (ibid). Det 

går att använda olika typer av linjetjocklekar för att visa olika byggdelar. Tanken är att BIM 

inte bara används under projekteringen utan även i produktion. Bara för att tidsåtgången blir 

likvärdig under projekteringen är det inte sagt att det skapar mer tidseffektiva moment under 

produktionen.  

 
Figur 7: Tidsaspekten för användandet av BIM. Från Figur 1 i Jongeling, (2008).  

Rogier Jongeling (2008) förespråkar användningen av BIM och tycker att kalkylgången bör se 

ut på följande sätt: 

 

1. Inblandade disciplinerna redovisar sina lösningar. 

2. En kvalitetskontroll av modellen utförs. Det första är att utforska om mängdavtagningen 

blir korrekt och följa upp de krav som har ställts. Även att objektets struktur och namn-

givning är utförd på ett lämpligt sätt. 

3. Mängderna hämtas ur modellen för att exporteras till lämpligt kalkylprogram.  

4. Den framräknande kostnaden i kalkylen används i samråd med beställaren se till att den 

uppfyller innevarande ekonomiska krav. Om kraven inte uppfylls får modellen ändras 

för att bättre uppfylla kraven, till exempel ändra materialval i byggnaden.  

 

I figur 8 visas ett projekts BIM-modeller och potentiella tillämpningsområden. I rapporten har 

bubblan med namnet Kalkyl belysts, men det finns fler områden att komplettera med (BIM i 

staten, 2014). Visualiseringsmodeller går det alltid att nyttja så länge konsulten är villig att dela 
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modellen med de inblandade i projekt. Är kalkylen rätt kopplad till de olika ingående kompo-

nenterna i byggnaden är den utvecklingsbar till en 4D-modell. Den fjärde dimensionen är tid, 

vilket genererar tidsplanering där det går att följa hur byggnaden växer fram genom filmse-

kvenser.  

 
Figur 8: Visar exempel på ett projekts olika tillämpningsområden med en BIM-modell. Från bild 5 i BIM i staten 

(2014). 

Några för- och nackdelar som BIM i staten, (2014) tar upp gällande kalkylering av 3D-modell 

är: 

• Tätare kostnadsstyrning. 

• Exaktare mängder. 

• Modellering för mängdavtagning tvingar fram bättre struktur i 3D-modellerna. 

• Kalkylen uppdateras när modellen revideras. 

 

Nackdelar: 

• Tidig överenskommelse mellan BIM-samordnare, kalkylator och projektörer. 

• Ej fullständiga mängder. 

• Klassificering och märkning av objekt enligt Svensk Standard (BSAS-systemet).  
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2.9 BIM-baserad mängdning internationellt 
 

Det internationella arbetet med BIM går framåt. I en rapport av Monteiro & Martins, (2013) 

skriver de att aspekten mängdavtagning har mest potential och är den viktigaste gällande BIM-

området. Det är området som är minst utforskat när det kommer till hur en BIM-modell beter 

sig när den är utformad för mängdavtagning.  

 

I samma rapport av Monteiro & Martins, (2013) poängteras det att flera faktorer spelar roll vid 

mängdavtagning med hjälp av BIM. Dels är det filformatet, BIM-programmen och användarna. 

Filformatet är vanligen IFC, vid användandet av formatet gäller det att programmen kan impor-

tera filerna och att inget förloras vid export från ett filformat till ett annat. När det kommer till 

användarna finns det ingen standard över hur arbetet med BIM utförs. Det gör att alla som 

använder BIM jobbar på sitt egna sätt, oftast med interna riktlinjer inom företaget (Monteiro & 

Martins, 2013).  

 

På ett byggföretag sker mängdavtagningen ute i produktion för att kunna beställa material (Ar-

ditti et al., 2010). I nuvarande praxis sker mängdavtagningen manuellt från pappersritningar 

och dokumenteras på papper eller i Excel-ark (ibid). Det är vanligt att inblandade i projekt 

försöker arbeta med BIM genom att göra mängdavtagningar från 3D-modeller. Det de gör då 

är att mängdavtagningen genomförs flertalet gånger och medför ett ineffektivt arbetssätt. Enligt 

Arditti et al. (2010) för att arbetet med mängdavtagning ska blir mer effektivt gäller det att 3D-

modellen ska modelleras så att mängdavtagning är möjlig och enkel. Fler faktorer författarna 

lyfter fram är detaljeringsgrad och riktlinjer för mängdavtagning ska bestämmas i ett tidigt 

skede av projekt (ibid).  

 

I den tredje artikeln har de kartlagt hur BIM-användandet ser ut i dagsläget internationellt. Det 

de kommer fram till är att majoriteten av de företag som implementerat BIM är mindre arki-

tektföretag (mindre än 10 stycken anställda) (Olsen & Tyler, 2017). Större byggföretag som 

implementerat BIM använder det främst för visualisering och konstruktions ändamål (ibid). Ett 

par orsaker som Olsen & Tyler, (2017) lyfter fram som orsak till att BIM inte används är för att 

företagen behöver: 

 

• Utbilda anställda. 

• Kostnad att uppgradera maskinvara. 

• Licenskostnader. 

• Den fundamentala ändringen i arbetsprocess.   

 

Något som diskuterats i artiklarna är Level of detail (LOD), (Monteiro & Martins, 2013; Olsen 

& Tyler, 2017). LOD står för detaljeringsgrad. Det är den detaljeringsgrad som eftersöks vid 

skapandet av 3D-modeller (ALLA tre referenser). I figur 9 nedan är en förklarande bild över 

hur detaljerat ett objekt ska utformas i exemplet är det en stol. För LOD100 är utformningskra-

vet att det är en kontorsstol och med angiven modell. Jämfört med LOD400 där det utöver 

LOD100 anges höjd, bredd och djup.  
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Figur 9: Detaljeringsgrad över olika utformande av en stol. Från Olsen & Tyler, (2017). 

2.10 Krav gällande detaljeringsnivån på arkitekt 
 

I forskningsrapporten SBUF projekt Detaljeringsnivå i BIM diskuteras det vad som krävs för 

att BIM användandet ska växa. Det som lyfts fram och skapats är leveransspecifikationer för 

arkitekter och entreprenörer. Hur de arbetar med modeller, samt förslag till vidare forskning. I 

förslaget arbetsmetoder, är det beskrivet hur kontrollerna av modellerna kan utföras både av 

arkitekt och av entreprenör (Gustavsson et al., 2012). För att veta att modellen håller rätt kvalitet 

för mängdavtagning, finns det specifikationer angivet. Fokus har varit på leveransspecifikat-

ionen för Bilaga E Leveransspec för mängdavtagning. I Bilaga 2 finns de ställda leveransspe-

cifikationerna för mängdavtagning.  Bland de ställda kraven för att säkra modellen finns det 

utformningskrav, detaljeringsgrad och kvalitetskontroll. I kvalitetskontrollen ger de förslag på 

tre steg som går att följa för kontrollen: 

 

1. Innan leverans av modellen måste arkitekten kontrollera informationen i modellen ge-

nom till exempel Solibri Model Checker.  

 

2. När arkitekten levererat den kontrollerade modellen, gör mottagaren motsvarande kon-

troll.  

 

3. Vid modellering om det till exempel används bjälklagsverktyg för att modellera taket, 

måste arkitekten bifoga en lista med den avvikande informationen med anledning och 

objekten det avser. 
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3 METOD 
Examensarbetet har genomförts på två orter, de första tio veckorna utfördes arbetet på distans 

från Luleå, med besök på kontoren under intervjuer och på byggarbetsplatsen under platsbesö-

ken. Den andra delen av studien utfördes på distriktskontoret i Tanum för att få en större inblick 

i verksamheten, lättare kunna ställa frågor och fler spontana möten under arbetets gång.  

 

Det är en kvalitativ studie. Resultat och slutsatser har hämtats från intervjuer, platsbesök i pro-

duktion, litteraturstudie och genom utvärdering av 3D-modeller. Studien delas in i två huvud-

delar. Under den första delen är fokus på litteratur- och intervjustudie. Litteraturstudien är till 

för att bygga på den erfarenhet som författaren redan har av arbetet med mängdavtagning och 

utveckla det mer genom användandet av modeller.  

 

Intervjustudien är till för att kartlägga mängdningen i nuläget och hur de berörda personerna på 

Erlandsson tycker att det fungerar idag, hur de arbetar och hur de ser på framtiden med digita-

liseringen. De intervjuade personerna jobbar alla med mängder främst i anbudsskedet. Det är 

där de lägger grundarbetet med mängder som sedan används i kalkylen. För att bredda synen 

kring mängder genomfördes två platsbesök för att få mer information kring hur arbetsledare 

och platschefer ser på mängdning och hur de använder anbudskalkylen.  

 

Den andra och avslutande delen är mängdavtagning från 3D-modeller, jämföra de mängderna 

som det går att generera ur en modell mot en kalkylator eller entreprenadingenjörs mängder. 

För att få en bild av vad som är möjligt att få ut av en modell och hur bra mängderna stämmer 

överens med varandra. Är det ett bra arbetssätt som går att implementera och vad krävs av 

modellernas uppbyggnad och struktur för att en korrekt mängdavtagning ska utföras?   

 

3.1 Författarens bakgrund 
Min utbildning är Civilingenjör väg och vattenbyggnad, inriktning byggande. Arbetserfaren-

heten inom byggproduktion har införskaffats genom praktik och under sommarjobb. Under 

praktiken arbetade jag både inom projektering och inom produktion. På kontoret fick jag arbeta 

tillsammans med en entreprenadingenjör och hjälpa honom i det dagligarbetet. Det är från den 

tiden intresset kring mängdavtagning växte fram och grundläggande kunskaper inom program-

met Bluebeam skapades. Författaren har också arbetat som snickare både under praktik och 

sommarjobb.  

 

3.2 Medverkande företag och hur de jobbar. 
Erlandsson bygg AB är en komplett samarbetspartner med verksamhetsområden inom samver-

kansentreprenader, traditionella byggentreprenader och byggservice som om- och nybyggnader 

med total- och generalentreprenader. Kunderna till företaget finns inom kommun, försäkrings-

bolag, stat och privata fastighetsägare. Erlandsson Bygg omsätter året 2018 cirka 5,6 miljarder 

och är totalt 1300 medarbetare (Erlandsson Bygg, 2018). 

 

Figur 10 visar hur Erlandssons huvudprocesser ser ut för ett projekt.   
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Figur 10: Erlandsson Byggs Huvudprocess. Hämtad 31 januari, 2018 från https://erlandssonbygg.sha-

repoint.com. 

Erlandsson bygg använder främst 2D ritningar vid mängdning under projektering, produktions-

kalkyl, samt i produktionen. Mängdavtagningen görs främst med skalstock eller i 2D program-

met Bluebeam. De ser stora möjligheter gällande digitaliseringen i det vardagliga arbetet med 

att överföra mängderna från projektering till produktionskalkyl, samt mängdning under pro-

duktionen. Det kan möjliggöra en effektivare produktionsplanering av mängderna genom en 

digital informationsmodell (BIM-modell).  

 

Hur kontrolleras mängderna i programmet, och hur säkerställs de att det är korrekta? Mäng-

derna som plockas fram måste kvalitetssäkras för att säkra upp fortsatt arbete. Hur ska personen 

som tar över mängderna veta att föregående person har fått med allt? Hur mycket går det att få 

ur dagens modeller och hur bra stämmer det överens med kalkylerna som redan utförts?  

Det är ämnen som är högst aktuella för alla företag som går från 2D till 3D.  

 

Kartläggning av hur arbetet ser ut idag och med planer angående digitalisering kan bli ett första 

steg i rätt riktning mot en mer digitaliserad arbetsplats, där beslut kan tas gällande mängdnings-

arbetet från anbud till produktion.   

 

3.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Datainsamling kan bestå av kvalitativa eller kvantitativa data (Höst, Regnell & Runesson, 

2006). Kvalitativ metod riktar sig mot ett mindre urval jämfört med kvantitativ. Där fokus ligger 

mer på kvalitet än kvantitet. Kvalitativ metod bedrivs främst genom observationer och inter-

vjuer medan kvantitativ är främst genom enkäter med bestämda svarsalternativ (ibid).  

 

Enligt Holme & Solvang (1996) finns det likheter mellan metoderna. De är båda arbetsredskap 

som använder sig av metodiska- och analytiska principer. Det går med fördel att kombinera 

dem om undersökningen kräver det. Båda metoderna är till för att angripa problem som finns i 

omvärlden. Grovt sett är skillnaden mellan metoderna att kvalitativ metod omvandlar forska-

rens uppfattning av information till exempel tolkningar av processer (Holme & Solvang ,1996). 

Kvantitativa metoden använder sig av statistisk analys och omvandlar information till siffror 

(ibid). 

 

Kvalitativa data är mer rik på detaljer och nyanser samt innehåller ord och beskrivningar (Höst 

et al., 2006). Metoden har en friare struktur och i första hand ett förstående syfte (Holme & 

Solvang ,1996). Holme och Solvang (1996) skriver att den centrala delen uppstår genom olika 
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informationsinhämtning för få att en djupare förståelse av problemet som studeras. För att be-

skriva helheten av sammanhanget som ingår i studien och metoden bygger på att informations-

inhämtningen sker nära källan. Analysmetoden för kvalitativa data kräver att sortering och ka-

tegorisering är underbyggt (Höst et al., 2006).  

 

Kvantitativa data som samlas in kan räknas eller klassificeras och behandlas med statistiska 

mätmetoder som spelar en central roll i analysen (Höst et al., 2006; Holme & Solvang ,1996). 

Holme och Solvang påstår att metoden är mer strukturerad och formaliserad. Kvantitativa me-

toder kräver i större utsträckning en mer präglad kontroll från forskarens sida (Holme & Sol-

vang ,1996). Utifrån den valda frågeställningen definieras vilka förhållanden som framför allt 

är intressanta (ibid).  

 

3.4 Metodval 
Under studien kartläggs arbetet med mängder hos Erlandsson Bygg AB Väst för att få en nulä-

gesanalys över de hur arbetar i dagsläget och hur tankarna går kring digitalisering och arbets-

metod. Kvalitativ metod har valts och anses lämpligast för ämnet. Det hade varit svårt att bed-

riva en kartläggning med hjälp av en kvantitativ undersökning med till exempel en enkätunder-

sökning. Studien börjar med en halvstrukturerad intervjustudie med berörd personal från Er-

landsson Bygg AB för att samla data och undersöka mer djupgående över hur de arbetar (Hedin, 

1996). Intervjuerna bidrar med mer information från personalen och en djupare förståelse för 

hur de tänker kring mängdningavtagning och digitalisering i branschen. I utbyte mot en enkät-

undersökning som innehåller förutbestämda svarsalternativ sätter de istället ord och förkla-

ringar kring tankarna istället för en siffra. Den kvalitativa metoden ger friheten kring att kom-

plettera med mer information som eventuellt kommer fram under studiens gång.  

 

3.5 Litteraturstudie 
En litteraturstudie är en viktig del i ett examensarbete och utgör en central del i god vetenskaplig 

metodik. Studien ligger till grund för att bygga vidare på redan gjord forskning och minskar 

chansen att missa redan konstaterande lärdomar. Det är viktigt att analysen är väl genomförd 

av kunskapen inom området och genom att redovisa relevanta källor öppet blir det enklare för 

en oberoende läsare att ta del av rapporten. (Höst et al., 2006).  

 

Genomförandet 

Litteraturstudien påbörjades redan innan examensarbetet formellt startade och är en iterativ 

process som pågått under hela arbetets tid för att uppdatera om oklarheter och utöka kunskapen 

inom ämnet.  

 

Det första som eftersöktes och genomlästes var tidigare utförda examensarbeten inom samma 

område. Litteraturen har uppsökts och identifierats i universitetsbiblioteket, sökdatabaser, 

GOOGLE Scholar, hemsidor och forskningrapporter. 

 

De sökord som använts har varit: Mängdning, kvalitetssäkring, quantity takeoff, BIM, Kalkyl 

med mera. 

 

I samband med starten av litteraturstudien lånades litteratur från biblioteket gällande kvantita-

tiv- och kvalitativ metod för att i ett tidigt skede få mer förståelse kring metoderna och göra ett 
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metodval. Efter att metodvalet utsetts, lades fokus på intervjustudien. Med tidigare kunskap 

från litteraturstudie och arbetserfarenhet kunde frågor utformas till intervjuerna.    

 

3.6 Intervjustudie 
För att täcka in bakgrunden till examensarbetet har intervjuer genomförts för att samla in 

material. Intervjuer kan organiseras och utföras på olika sätt tillexempel halvstrukturerad, struk-

turerad eller öppet riktad intervju (Höst et al., 2006). Beroende på typen av intervju är målet, 

upplägget och syftet olika. Tabell 1 visar de olika intervjutyperna.  

 
Tabell 1: Olika typer av intervjuer, Från (Höst et al., 2006). Sida 90.  

 ÖPPET RIKTAD HALVSTRUKTU-

RERAD 

STRUKTURERAD 

MÅL Individens upple-

velse av ett fenomens 

kvaliteter 

Individens upple-

velse av kvantiteter 

och kvaliteter 

Intervjuaren söker 

kunskap om relat-

ionen mellan be-

grepp, om samband 

UPPLÄGGNING Intervjuguide, öppet 

inom valda frågeom-

råden 

Blandat fasta frågor 

med bundna svar, 

och öppna frågor 

Fasta frågor med 

bundna svar 

SYFTE Utforskande Beskrivande/förkla-

rande 

Beskrivande/ förkla-

rande 

 

En öppet riktad intervju styrs av en intervjuguide men där spelar ordningen ingen roll och frå-

gorna kan framföras med varierande formuleringar (Höst et al., 2006). Den öppna karaktären 

hjälper respondenten att prata mer fritt men det är viktigt att säkerställa att de utvalda frågeom-

rådena berörs och inte glöms bort under intervjuns gång.  

 

Den halvstrukturerade intervjun nyttjas bäst genom att ställa frågorna i samma ordning i varje 

intervju (Höst et al., 2006). I halvstrukturen blandas fasta och mer öppet riktade frågor. 

 

Sist ut är den strukturerade intervjun som jämförs med en muntlig enkät (Höst et al., 2006). En 

fördel med att genomföra en strukturerad intervju är att den svarande inte behöver fylla i enkä-

ten själv men arbetet blir mer tidskrävande för författaren. Positiva effekter är att frågor som 

kan uppkomma vid enkätundersökningar besvaras direkt samt att risken för internt bortfall 

minskar (ibid). Merriam (1994) skriver att samspelet mellan intervjuare och respondent beror 

på tre variabler: 

 

• Personligheten hos intervjuaren och förmågan att leda en intervju. 

• Hur respondenten svarar genom inriktning och attityd. 

• Hur situationen definieras av parterna.  

 

I mötena som sker under en intervju är två inneboende faktorer subjektivitet och komplexitet 

(ibid). Processen är en social händelse som blir ett föremål för reflektion och analys enligt Mer-

riam, (1994) beroende på hur dialogen med respondenten utspelar sig. En bra intervjuare låter 

respondenten prata till punkt och lyssnar med intresse (ibid). Argumentation och nedvärdering 

sker inte under intervjun, utan ordet är respondentens (ibid). Att utvecklas som intervjuare är 
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som med allt annat, det gäller att träna och reflektera över sin prestation. Hur svarade respon-

denten, verkade frågorna få den eftersökta informationen intervjuaren efterfrågade? En viktig 

aspekt vid intervjuer är att spela in för att senare kunna analysera transkriberingen, det vill säga 

textversionen av intervjun.  

 

Genomförandet 

De intervjuade har olika lång arbetserfarenhet och utbildning. En av entreprenadingenjörerna 

har både jobbat som arbetsledare i ett år och platschef i 25 år innan det blev dags att kliva in i 

rollen som entreprenadingenjör. En annan intervjuperson var en kalkylingenjör som endast ar-

betat i branschen under några år med samma roll. Det har varit positivt för då har författaren 

fått träffa en blandning av personer från relativt nyutexaminerade till personer med längre ar-

betserfarenhet. Det har gett olika syn på hur arbetet utförs idag och åtgärder som kan imple-

menteras i arbetet.  

 

Urvalet inför intervjuerna gjordes med hjälp av handledaren, som var ett stöd för att besluta om 

vilka som var aktuella för intervjun. Intervjustudien kartlägger hur de arbetar med mängder 

idag, från anbud till produktionsstart. Personerna som intervjuades är inblandade i anbudsskede, 

projektering, överlämnandet till produktion och i produktionen.  

 

Intervjustudien delades in i tre intervjuomgångar. Första intervjuerna ägde rum i Göteborg un-

der tre dagar och efter det på kontoren i Skövde och Tanum. Ett viktigt inslag var att i största 

möjliga mån få till intervjuerna ansikte mot ansikte, för att bättre se hur respondenterna reagerar 

och agerar vid frågorna. Några intervjuer fick dock genomföras via Skype på grund av fullbo-

kade kalendrar. Alla intervjuer spelades in och transkriberades. Efter transkriberingen skicka-

des texterna ut till respondenten för att få ett godkännande om att intervjun uppfattades lika från 

båda håll. Vid utskicket ställdes några följdfrågor som respondenterna svarade på i mailet och 

kompletterades med i intervjuerna.  

 
Tabell 2: Medverkande i intervjuerna. 

Yrkesroll Ort 

Entreprenadingenjör 1 Tanum 

Entreprenadingenjör 2 Tanum 

Entreprenadingenjör 3 Göteborg 

Entreprenadingenjör 4 Göteborg 

Entreprenadingenjör 5 Skövde 

Kalkylingenjör 1 Göteborg 

Kalkylingenjör 2 Göteborg 

Platschef 1 Göteborg 

Entreprenadchef Göteborg 

Kalkylchef Göteborg 

 

Utifrån syftet med studien att kartlägga hur arbetet med mängder görs idag, hur det kan se ut i 

framtiden med hjälp av digitalisering, samt hur kvalitetssäkringen sker med dagens material. 

Med hjälp av de tre frågeställningarna lästes intervjuerna igenom flera gånger och under sista 

genomläsningen markerade författaren specifika meningar som kan relateras till frågorna. De 

markerade meningarna lyftes sedan ut ur texten och fick en kod i marginalen. Exempel på kod 
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är (4.7.2) som anger att alla som arbetar med mängdning utgår från byggdelstabellen vid kal-

kylarbetet. Koderna lyftes ut ur intervjuerna och skrevs istället för hand på A3 papper uppdelat 

efter de olika yrkesrollerna som författaren tyckte passade bäst ihop. Yrkesrollerna delades upp 

så att det blev fyra olika grupper. En grupp blev entreprenadingenjörerna, en kalkylingenjö-

rerna, en platschef och den sista med kalkyl- och entreprenadchefen tillsammans. Med citaten 

utplockade och mer indelat i grupper blev det enklare att identifiera mönster och teman som 

redovisas i resultatet.   

 

3.7 Observationer 
Observationer är ytterligare en metod för insamling av data genom att studera en händelse och 

notera vad som inträffar.  

 

Deltagande observation är ett av utförandena, som Höst et al., (2006) skriver om och det utförs 

genom att observatören har en aktiv roll i deltagandet till exempel som projektdeltagare. Det 

betyder att deltagandet sker på samma gång som noterandet. En nackdel är att deltagandet blir 

aktivt och distansen till studieobjektet minskar (Höst et al., 2006). Fördelen är att deltagandet 

möjligtvis skapar större förtroende för observatören när denne är delaktig.  

 

Den andra observationen heter fullständig observatör och det innebär att observatören inte del-

tar utan bara är med och iakttar händelserna. Nackdelen med fullständig observation är att det 

kan uppstå en för stor distans mellan det observerande objektet och observatören. (Höst et al., 

2006) 

 

Genomförandet 

Två Platsbesök genomfördes under arbetets start på två olika byggen. För att författaren skulle 

få mer information om hur mängderna hanteras på bygget med allt från själva mängdningen till 

materialhanteringen. Under besöken antecknades det och frågor från intervjustudien ställdes till 

de deltagande personerna, i tabell 3 redovisas de medverkande.  

 

Projekten som besöktes var Projekt 1 och 2 som finns beskrivna i avsnitt 3.8. Under det första 

besöket på projekt 1 fick författaren en rundvandring av projektet, där alltifrån materialhante-

ring till projektspecifika lösningar presenterades och diskuterades. Ett mer öppet samtal ägde 

rum med platschef och arbetsledare om mängdning, arbetsmetoder och digitalisering i bran-

schen.  

 

Det andra platsbesöket gick i samma tecken som det tidigare med en rundvandring av projektet. 

Det avslutades med att platschefen på bygget visade hur han utför mängdavtagning och sköter 

materielleveranserna.  

 
Tabell 3:  Personer som träffades under platsbesök. 

Yrkesroll Ort 

Platschef 2 Göteborg Projekt Tölö 

Arbetsledare 1 Göteborg Projekt Tölö 

Platschef 3 Göteborg Projekt Kolla Park-

stad 
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3.8 Utvärdering av 3D-modeller  
En utvärdering av 3D-modellerna ingår i del två av examensarbetet. Modellerna är skapade av 

arkitekter på olika företag. Under del två undersöks de tillhandahållna modellerna ur ett 

mängdavtagningsperspektiv. Projekten som undersöks har redan en kalkylator eller entreprena-

dingenjör utfört mängdavtagningar på och skapat en kalkyl. Utifrån den skapade kalkylen och 

framtagna mängderna, ska författaren göra en likvärdig mängdavtagning från 3D-modellerna 

istället för att ta reda på hur mängderna i modellen stämmer och genom det ta fram förbättrings-

förslag. För att få en bild av hur stora de kraven är som nämns i SBUF projektet bilaga 2, har 

ett samtal förts med Elvira Andersson som studerar till Civilingenjör arkitektur på Luleå Tek-

niska Universitet gällande kraven.  

 

Projekten som mängdavtagningen har utförs på redovisas här under med en beskrivning. Indel-

ningen har utförts efter modell- och kalkyluppbyggnad.  

 

Hässjan Radhus och garage 

Två radhus- och garagelängor med sammanlagt 15 radhuslägenheter. 

Hässjan Lamellhus 

Två lamellhus med sammanlagt 40 lägenheter. 

Hässjan Punkthus 

Två punkthus med sammanlagt 64 lägenheter.  

Erlandsson kontor 

Nya kontoret i Tanumshede på två våningar. 

Tanumskolan  

Nybyggnad av skolbyggnad i två plan. Totalt ca 1840m2 BTA, med bland annat 11 klassrum 

och 12 grupprum.  

Gulsparven 

Kvarteret Gulsparven nybyggnad 4 stycken lamellhus, ett trygghetsboende och 2 punkthus.  

 

Innan arbetet startades behövdes en utvärdering utföras av IFC formatet. För att rätt information 

ska följa med vid en export från Revit, programmet där modellerna skapats, till IFC och att de 

efterfrågade mängderna finns kvar i modellen. Efter inläsning av ämnet på internet exporterades 

samma modell från Revit till IFC via flera olika inställningar. Exporterade filerna utvärderades 

både i Solibri Model Checker och i Bidcon BIM. En inställning filtrerades fram och användes 

konsekvent genom resten av arbetet med 3D-modellerna. De tre stegen är: 

 

1. Mängdavtagning från 3D-modellen i Bidcon BIM. 

 

En mängdavtagning utförs från modellen i Bidcon. Arbetsgången är att entreprenadingenjörens 

recept från kalkylen läggs in i en tom kalkyl för att ur modellen koppla rätt delar till recepten. 

I figur 11 visas hur kalkylen är uppbyggd. 
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Figur 11: Skärmavbildning över nettokalkylen utan att mängderna är kopplade till 3D-modellen.  

Efter upprättandet av nettokalkylen länkades 3D-modellen in via tillägget BIM. Arbetsfönstret 

ändras och på en sida är kalkylen och den andra är byggnaden. Arbetssättet valdes till att över-

föra mängd till kalkylpost från modellen. I figur 12 överförs mängden ifcRoof till motsvarande 

recept.  

 

 
Figur 12: Arbetsgång vid mängdöverföring från modell till kalkyl. Där taket har valts och överförs till rätt kalkyl-

post.  

När en mängd har överförts till motsvarande recept uppstår det en länk mellan de två. Den 

länken visas när de olika recepten i kalkylen markeras, då markeras det även i modellen.   

 

2. Utvärdering av mängdprocent i Excel.  

 

Efter att alla mängder som gick att koppla mellan modell och kalkyl utförts, upprättades ett 

Excel diagram för att visa skillnaderna mellan entreprenadingenjörens mängder och modellens. 
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Arbetsboken byggdes upp på ett liknande sätt som kalkylen med byggdelar, benämning, kalky-

latorn- och modellensmängder samt utfallet. I figur 13 är det ett utdrag ur en av mängdavtag-

ningarna.  

 

 
Figur 13: Utdrag ur Excel listan från mängdavtagningen.  

Differensen är satt till procent, vid en differens med högst tio procent blir det lika med Över-

ensstämmande. Om procenttalet blir större än så, blir benämningen Går att hitta men fel, för att 

indikera att det går att hitta men mängden stämmer inte. Sen finns det även en tredje kommentar 

Gick ej att hitta i modellen ifall det inte går att hitta mängden i modellen. Utifrån de olika 

kommentarerna går det att sammanställa hur mycket det går att få ur, inte få ur och felmängder 

ur modellen.  

 

3. Kvalitetskontroll av modellen i Solibri Model Checker. 

 

I Solibri Model Checker går det att göra olika valideringskontroller. Kontrollen som är mest 

anpassad för A-modeller heter ”BIM Validering Arkitektur” och hjälper till att bedöma den 

allmänna kvaliteten i modellen. En kontroll, valideringen gör är tillexempel att den undersöker 

väggkollisioner och resultaten programmet hittar går det att ta vidare och skapa rapporter från. 

För senare diskussion med inblandade i projekt eller för att arkitekten ska veta vad den har 

missat. Figur 14 visa hur det ser ut efter en kontroll har genomförts. 

 

 
Figur 14: Solibri Model Checker arbetsvy vid kontroll av 3D-modeller.  

Från de fel som programmet identifierar går det att skapa rapporter som är portabla och enkla 

att visa vid en projektgenomgång. Rapporterna som genereras är delbar till berörda i projekt 

som inte har programvaran. De fel som programmet och författaren identifierat presenteras i 

resultat-delen. Förbättringarna är tänkt att ligga som grund när entreprenören ställer krav på 

arkitektmodellen. 
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3.9 Giltighet 
En forskningsstudie kan vara giltig i olika aspekter. Kategorierna är reliabilitet, validitet och 

representativitet. 

 

Det gäller att resultaten är generella, slutsatserna är väl underbyggda och att det som studeras 

läggs rätt vikt på. För att reliabiliteten ska anses vara god gäller det att datainsamling och analys 

genomförs på ett noggrant sätt. Ett sätt att uppfylla reliabiliteten är att låta en extern person gå 

igenom materialet innan publicering, till exempel att intervjupersonerna får läsa igenom det 

transkriberade intervjuerna för att identifiera förbättringar.  

Validiteten bygger på kopplingen mellan undersökning och mätning. Ett sätt att öka validiteten 

är att utföra en triangulering, det utförs genom att angripa samma objekt men med olika meto-

der.  

För att bortfallet inte ska bli för stort gäller det att urvalet som studeras får en bra representati-

vitet av alla inblandade och att inte en viss roll får ett stort bortfall. (Höst et al., 2006).  

 

3.10 Examensarbetes Giltighet 
Det är svårt att diskutera hela arbetets reliabilitet och validitet. Det bör därför begränsas till det 

instrument som använts vid undersökningen (Merriam, 1994). Instrumentet där giltigheten dis-

kuteras i arbetet är intervjuerna.  

 

Med hjälp av handledaren och kalkylchefen valdes personer ut som är inblandade i mängdning. 

För att öka examensarbetets validitet har flera personer inom samma yrkeskategori och med 

placering på varierande orter intervjuats. De intervjuade har olika lång arbetserfarenhet med 

skilda utbildningsnivåer, kön och tidigare erfarenhet från andra yrken inom samma bransch.  

 

För att öka tillförligheten lät författaren informanterna läsa igenom transkripten från intervju-

erna och godkänna dem. Vid läsningen av transkripten bifogades några följdfrågor som infor-

manterna svarade på via mail. Semistrukturerade intervjufrågorna är bifogade i Bilaga 1 för 

ökad transparens.   
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4 RESULTAT 

4.1 Intervjuresultat 
Tio intervjuer har genomförts med personer som har olika roll inom Erlandsson Bygg Väst. 

Alla är inblandade och delaktiga i mängdningavtagningen. Intervjufrågorna som användes re-

dovisas i Bilaga 1. Resultatet är uppdelat i fyra kategorier: entreprenadingenjörer, kalkylingen-

jörer, platschef och avslutande med kalkyl- och entreprenadcheferna. Kategorierna har tre un-

derrubriker för att lättare kunna följa resultatet. Den första rubriken är hur säkras mängderna i 

underlaget idag och andra är hur går mängdningen till i dagsläget och tredje är hur kan mängd-

ningen se ut i framtiden med hjälp av digitaliseringen. 

 

För att beakta forskningsfrågorna har tre rubriker använts för intervjuresultatet. Den första för 

att få mer information om hur de säkrar upp mängderna i underlaget i dagsläget. Det har varit 

en central frågeställning genom intervjuerna. Om det går att kartlägga hur arbetet sker idag, går 

det att applicera en 3D-modell och använda samma arbetsmoment för att säkra den? 

  

Den andra rubriken hur går mängdningen till idag? För att få en överblick hur de arbetar idag 

på de olika kontoren och i de olika rollerna. Kartläggningen ger författaren en bättre bakgrund 

till hur strukturen ser ut när en mängdavtagning utförs och vad det kan finnas för fallgropar.  

 

Hur kan mängdningen se ut i framtiden med hjälp av digitalisering. För- och nackdelar har 

diskuterats, frågor har ställts hur de ser på användningen och deras erfarenhet av BIM, samt om 

de brukar få tillgång till 3D-modeller under ett projekt.  

 

4.1.1 Entreprenadingenjör 
De intervjuade entreprenadingenjörerna är verksamma på tre orter Göteborg, Skövde och Ta-

numshede. När det kommer till de tre olika kontoren ser arbetsprocessen ut på liknande sätt. 

Fyra av fem mängdar det mesta i programmet Bluebeam, en av dem använder skalstock och 

utskrivna ritningar. Det gemensamma är att mängderna läggs in i kalkylprogrammet Bidcon. 

Byggsamordnaren använder kalkylator 4 av i tillägg.   

 

Hur säkras mängderna i underlaget idag? 

När det kommer till att säkra upp underlaget och egna mängderna är det två åtgärder som nämns. 

Det första entreprenadingenjören gör när de får ett nytt projekt är att jämföra handlingarna uti-

från entreprenadjuridiken. Det är även en iterativ process som pågår under hela anbudsräknan-

det och är det motstridiga uppgifter brukar det skickas mail till arkitekt eller beställare för att få 

klarhet i frågan.  

 

”Kollar ritningarna mot rambeskrivningen, oftast så stämmer ju inte dom överens med 

varandra. Ställer frågor till beställaren.” (Entreprenadingenjör 5)  

 

”Kontroll mot rambeskrivningen gör jag alltid. Om det står i ramen att det skall vara 120 

fönster men sen så vet jag att på uppställningsritningen som arkitekten har gjort så är det 150 

fönster. Vilket underlag är det som gäller här? Det är då entreprenadjuridiken kommer in, 

vilken handling går före? Är det ritningen eller beskrivningen? Eller som jag brukar göra är 
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att skicka mail till arkitekten och fråga. Så får dom skicka ut ett PM om vad som är rätt, så alla 

räknar på samma.” (Entreprenadingenjör 1) 

 

Innan anbudet skickas in genomförs en granskning med till exempel affärsområdeschefen där 

en rimlighetsbedömning görs och kontrollfrågor ställs. Det är svårt för någon som är ny till 

projektet att sätta sig in i det snabbt utan att läsa handlingarna själv.  

 

”Jo på ett sätt. Man dubbelkollar ofta en kalkyl och eftersom det är fler ögon på en kalkyl och 

sen skall det ju finnas tid till det som med allt annat.” (Entreprenadingenjör 3) 

 

”Går inte igenom mängderna på något speciellt sätt. Det hade ju varit den bästa av världar att 

någon gick igenom ens arbete. Men man känner ju sitt hus när man har jobbat med det en stund. 

Så det är svårt för någon annan att komma in liksom och sätta sig in i huset.” (Entreprenad-

ingenjör 2) 

 

Hur går mängdningen till i dagsläget?  

Samtliga entreprenadingenjörer är främst med och mängdar i anbudsskedet. Underlaget som de 

arbetar med varierar väldigt mycket beroende på materialet beställaren tillhandahåller. Deras 

arbetsuppgift kan vara att ta fram en anbudskalkyl och om det blir så att de vinner upphand-

lingen är det platschefen som tar över efter dem. Eftersom deras handlingar och arbete skiljer 

sig väldigt mycket från projekt till projekt är det svårt att få en generell bild över att så här går 

det alltid till. Det som alltid återkommer är deras egna arbetsordning.  

 

”Underlaget som jag får kan variera väldigt. Det kan vara en liten handskiss, det kan vara en 

ritning, ett foto, en karta, det kan vara färdiga ritningar. Det som vi idag kallar för bygghand-

lingar.” (Entreprenadingenjör 1) 

 

”Det är egentligen väldigt varierande alltifrån en totalentreprenad i väldigt tidiga skeden kan 

det i värsta all vara en skiss till att vara en generalentreprenad där allting är färdigprojekterat 

med väldigt mycket handlingar. Det varierar väldigt.” (Entreprenadingenjör 3) 

 

När det kommer till hur arbetsgången vid mängdningen ser ut och ställs upp är det först inläs-

ning av förfrågningsunderlaget. Vid inläsningen letas det efter saker som inte stämmer överens 

i underlaget framförallt mellan rambeskrivningen och ritningar.  

 

Samtidigt vid inläsningen sätter sig entreprenadingenjören in i projektet och försöker upprätta 

en bild av vad det är som ska byggas och hur det. Mängdningen och kalkylen upprättas utifrån 

byggdelstabellen. Mängdningen i Bluebeam går till på det sättet att det mäts och markeras i 

ritningarna. En av de intervjuade hade arbetat med skalstock innan men har nu gått över till 

Bluebeam säger så här: 

 

”Jag har jobbat med skalstock innan, just analogt med skalstock och papper men kände väl att 

det borde finnas något enklare och roligare sätt för den delen att göra jobbet på. Kunde se 

snabbt att det är Bluebeam som är det mest kompletta programmet för det”. (Entreprenadingen-

jör 3). 
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När kalkylen upprättas är det främst genom byggdelstabellen, alla förutom en entreprenad-

ingenjör bygger upp sin kalkyl via byggdelstabellen. Personenen som inte använder sig av 

byggdelstabellen går efter en mall i Bluebeam som tillhandahållits av en bekant. De personerna 

som använder Bluebeam använder färdiga mallar. I de mallarna finns det till exempel färdiga 

typväggar så att personen inte behöver skapa nya lager hela tiden.  

 

Om entreprenören lämnar in anbudet och får bygget är det platschefen som tar över och upp-

rättar en egen produktionskalkyl. Under produktionen är entreprenadingenjören främst med och 

stöttar platschefen med sådant som efterfrågas, det kan vara allt från inköp av material till eko-

nomistyrning. Med det sagt mängdar entreprenadingenjören främst i anbudsskedet. På frågan 

om produktionen, som tar över deras mängder litar på dem, ficks svaret: 

 

”Nej det tror jag inte. Det är vår bransch i ett nötskal. Nej, det här skall jag räkna om själv. 

Men så är det ju också att det tillexempel som på gipsväggar finns det ju alltid lite spill med 

där beroende på hur bra det går kan det ju finnas lite pengar att räkna hem där ute i produkt-

ionen. Så är det ju alltid liksom att dom skall ju i sin tur beställa material i olika etapper så det 

blir ändå som att dom kommer mängda igenom den en gång till. Men jag ser samtidigt fördelen 

med att om du har en 3D-modell eller liknande då kan du på ett enkelt sätt när du gör den att 

du också kan gå in och bestämma produktionstakten och få mängder därifrån.” (Entreprenad-

ingenjör 4) 

 

En gemensam signal från de arbetande är att erfarenhetsåterföring från egna leden hade upp-

skattats med synpunkter på deras arbete.  

 

”Återkoppling gällande mängderna om det har stämt hade uppskattats väldigt mycket. Där är 

vi i ärlighetens namn rätt dåliga på erfarenhetsåterföringen.” (Entreprenadingenjör 3) 

 

I figur 15 här under visualiseras hur många timmar det spenderas på varje delmoment under ett 

anbud för typen skola eller bostäder med omfattningen från tio till 50 miljoner. Strecken som 

är ritade visar beroendet och vart mängderna tar vägen.  

 

 
Figur 15: Anbudsförfarandet över ett projekt. Bild från Ulf Johansson.   
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Hur ser mängdningen ut i framtiden med hjälp av digitaliseringen?  

När det kommer till 3D-modeller och hur ofta det har varit medskickat i förfrågningsunderlag. 

Är det ungefär samma svar genom alla intervjuer oavsett vilket kontor de är verksamma på:  

 

”Ja det har väl hänt en gång på tre år.” (Entreprenadingenjör 3) 

 

”Aldrig hänt”. (Entreprenadingenjör 4) 

 

”Nej det enda jag har fått som arkitekten har lagt ner tid på är en fasadritning som är perspek-

tivritad”. (Entreprenadingenjör 5) 

 

När det kommer till fördelar som en modell kan påvisa verkar det ändå som att de tror på kon-

ceptet men inte kan så mycket om det.   

 

”Jag tror att vid användandet av en 3D-modell att man hade sluppit göra två saker dubbelt 

som att mängda två gånger. Även uppvisandet av mängderna hade kunnat göras på ett enklare 

sätt och vara ett hjälpmedel men jag har aldrig använt det så har jag ingen stenkoll på hur 

arbetsgången är i en modell” (Entreprenadingenjör 3) 

 

”Sen kan det finnas fördelar med en 3D-modell så till vidare att du sätter dig in i ett projekt 

snabbare och ser hur saker och ting skall göras på ett snabbare sätt om man säger så, inläs-

ningen av projektet går fortare.” (Entreprenadingenjör 3) 

 

”Jag tror att jag hade litat på en 3D-modell. Jag hade givetvis kontrollerat måtten på den i 

förhållande till ritningshandlingarna och kunde jag säkrat det så absolut skulle jag kunna an-

vända mig utav det. Ett bra verktyg om modellen stämmer” (Entreprenadingenjör 4) 

 

När det kommer till entreprenadingenjör 2 ,som har jobbat i branschen länge, när han får frågan 

hur processen från anbud till produktion kan effektiviseras svarar han: 

 

”Jag vet inte jag har jobbat på samma sätt i 30 år så att säga. Men antagligen måste arkitekten 

ha väldigt mycket mera kunskap så att säga. Om dom skulle haft en innervägg så skulle dom ju 

ha ritat in reglar på c/c 45 så att säga och så en extra i varje hörn. Då kan det falla ut en exakt 

mängd där då va. Men än så länge är det inget vi vill betala för. Det är ju mer jobb för arkitekten 

naturligtvis men om jag lägger tre eller fyra timmar på att mängda huset eller om en arkitekt 

kanske lägger tio extra timmar och han är dubbelt så dyr.” (Entreprenadingenjör 2) 

 

4.1.2 Kalkylingenjör 
Hur säkras mängderna i underlaget idag? 

Jobbet utförs självständigt där varje projekt är ett nytt anbudsförfarande och anbudsinlämnande. 

Det är kalkylingenjören som räknar på jobbet och får fram en totalsumma. Innan anbudet 

skickas in till beställaren genomförs en genomgång med kalkylchefen som gör en rimlighets-

bedömning och ställer frågor för att säkra sig om att det mesta är med. Innan mötet brukar 

kalkylingenjör 2 göra en egenkontroll med hjälp av framtagna och prissatta mängderna i kalky-

len och jämföra med schablonkostnader och bruttototalarean (BTA).  
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”Egenkontroll av mängderna med BTA”. (Kalkylingenjör 2) 

 

”Kvalitetssäkrar inte mina mängder själv. Det är arbetschefen som går igenom det.” (Kalkyl-

ingenjör 1) 

 

Hur ser mängdningen ut idag? 

De intervjuade kalkylingenjörerna kommer i kontakt med mängder främst i anbudsskedet. Un-

derlaget som de tar del av och utför sin mängdavtagning på är främst ritningar i PDF format. 

Det är programmen Bluebeam och Bidcon som används för mängdavtagning och kalkylering.  

 

”Jag brukar skriva ut ritningarna som jag behöver och markerar saker på ritningarna. Jag 

känner att det är tryggt att skriva ut och markera, samt skriva lite kommentarer och sådant. 

Sen använder jag Bluebeam mycket, där sparar jag mina mängder och lägger sedan in dom i 

Bidcon.” (Kalkylingenjör 2)  

 

”Jag börjar med att sortera ihop alla ritningar beroende på hur man får det levererat och hur 

det presenteras samt skalsätter dom.”. (Kalkylingenjör 1) 

 

Gällande återkoppling om hur arbetet har stämt: Det är något som hade uppskattats att få, fram-

förallt genom att produktion och projektering kommunicerar bättre för att utöka användningen 

av kalkylatorns kalkyl i produktion. Likaså för att få mer erfarenhet i kalkylledet om arbete de 

utför är användbart i produktion eller hur de kan göra det mer användbart. Det vanliga är att om 

ingen säger något har mängderna i kalkylen stämt bra. 

 

”Har man inte hört något så betyder det att det är lugnt”. (Kalkylingenjör 2) 

 

”Hade varit jättebra att få återkoppling”. (Kalkylingenjör 1) 

 

När frågan kommer till hur de ser på att produktion hade kunnat ta del av deras kalkyler och 

mängder mer än vad de gör idag är de lite tvådelat. Den ena kalkylingenjören vill att en mall 

upprättas. Samtidigt som de i produktionen måste göra en ommängdning eftersom de köper in 

materialet baserat på andra handlingar och att det vanligtvis uppstår revideringar efter ett an-

budsinlämnande. Det har att göra med handlingarna som kalkylingenjören mängdar ifrån ofta 

är system- eller programhandlingar men efter anbudet är färdigt projekteras det mer och tas 

fram bygghandlingar.  

 

”En mall för att slippa ommängdningen från kalkyl till produktion hade uppskattats”. (Kalky-

lingenjör 1) 

 

”Förhoppningsvis att de använder mina mängder. Så att det inte blir dubbelt jobb.” (Kalkyl-

ingenjör 2) 

 

”Förutsätter att de litar på mängderna. Men de måste ändå göra om det.” (Kalkylingenjör 1) 

 

Hur de ser på mängdningen i framtiden gällande digitalisering? 

Kalkylingenjör 2 har tidigare erfarenhet från en annan byggentreprenör som använde sig av 

modeller. I det företaget kunde de be en BIM-ingenjör ta fram mängder och liknande till dem 
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från modellen. Det underlättade arbetet och gick väldigt snabbt att få informationen. De är över-

ens om att det är ett bra sätt för visualisering, men kalkylingenjör 1 säger att det är vid hante-

ringen av programmet det brister.  

 

”Hjälper mycket med 3D-modeller. Jag skulle absolut använda den, det hjälper mycket och 

sparar tid. För det första kan man se hela projektet framför sig. Det är mycket lättare att se och 

förstå projektet, olika detaljer och sånt. Sen även med mängder också, det skulle hjälpa till 

mycket och spara tid.” (Kalkylingenjör 2)  

 

”Jag är inte så himla bra på dom programmen, så jag hade nog inte litat på underlaget men 

mer så att jag inte hade litat på att jag hade kunnat hantera det ordentligt. För visualisering är 

det jättebra.” (Kalkylingenjör 1) 

 

4.1.3 Platschef 
Hur säkras mängderna i underlaget idag? 

Säkring av mängderna görs genom att en kollega dubbelkollar och gör en rimlighetsbedömning 

av kalkylen.  

 

”En kollega som kollar och gör stickprov samt en bedömning av summeringen.” (Platschef 1). 

 

Återkopplingen av mängderna, att det har stämt i projektet är något som en platschef får reda 

på.  

 

Hur ser mängdningen ut idag? 

Platschefen som medverkade på intervjun har sedan 1980 haft sin yrkesmässiga roll. Mängd-

ning för honom är ständigt närvarande och underlaget han mängdar ifrån är ritningar. Han star-

tar med att fokusera på skalan, sedan är det bara att lägga på skalstocken och börja mäta och 

lägga in siffrorna i Excel. Ibland används även Bluebeam för mängdning som visas i figur 16. 

Det är vanligt att mängder köps in av specialföretag som har sin nisch, under ett sådant inköp 

så litas det blint på att de inköpta mängderna stämmer.  
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Figur 16:  Platschefens Bluebeam-mängdning på Erlandsson. 

Hur de ser på mängdningen i framtiden gällande digitalisering? 

När det kommer till digitaliseringen ser han ingen större användning av 3D-modeller. Hade inte 

använt modellen till något inte ens för visualisering. Det räcker med ritningar för att veta hur 

byggnaden ser ut när den är klar. Uppskattningsvis i ett projekt spenderas 40 procent av tiden 

till att mängda.  

 

”Hade inte litat på en 3D-modell om jag fick en.” (Platschef 1).  

 

4.1.4 Entreprenad- och kalkylchef 
Hur säkras mängderna i underlaget idag?  

En del utav kvalitetssäkringen utförs på egenhand genom egna anteckningar, samt innan anbu-

det skickas in genomförs en överlämning där en rimlighetsbedömning görs. Det är alltid mer 

än två ögon på en kalkyl innan det skickas vidare som ett anbudsinlämnande.  

 

”Man kvalitetssäkrar till viss del själv även om jag mängdar digitalt så har jag ofta en omgång 

med A3-ritningar framför magen.” (Kalkylchef) 

 

”Vi sitter alltid och går igenom kalkylerna gemensamt. Man gör den aldrig helt själv, man går 

igenom mängderna och då brukar man stämma av lite gran. Men det är ju mer en rimlighets-

bedömning. Den som gjort mängderna är oftast den som får ansvara för att mängderna stäm-
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mer. Det blir mer att den som inte har mängdat ställer lite kontrollfrågor: har du uppmärksam-

mat detta och så vidare? Det är aldrig någon som kontrollräknar samma sak exakt igen.” (Ent-

reprenadchef) 

 

Hur ser mängdningen ut idag? 

Entreprenad- och kalkylchefen kommer i kontakt med mängdning i ett tidigt skede främst under 

anbudsskedet och ibland tidigare om det är egenutvecklade projekt. Mängdningen utförs främst 

med det digitala verktyget Bluebeam och mängderna läggs sedan in i Bidcon. Skalstock an-

vänds främst vid mindre grejer och när det kommer till att räkna fönster och dörrar eller lik-

nande brukar det vara utskrivna ritningar som används.  

 

”Jag gillar min mjuka skalstock för den kan jag böja runt hörn.” (Kalkylchef) 

 

”Rent generellt så brukar jag mängda i byggdelsordning. För det är så jag bygger en kalkyl, 

man börjar i botten och så går du sakta uppåt och inåt. Så den klassiska byggdelstabellens 

tågordning är ofta den som funkar för det är så du läser in dig i ett projekt.” (Entreprenadchef) 

 

Det brukar vanligtvis vara kalkylatorerna som gör kalkylerna åt oss på entreprenad men ibland 

får vi utföra det arbetet själva. När det kommer till att återkoppla till kalkylatorerna och delge 

vad som har varit bra och dåligt i en kalkyl säger Entreprenadchefen:  

 

”Rent generellt så är man nog dålig på erfarenhetsåterföring till kalkylavdelningen.”  

 

Ibland händer det att mängderna köps in till projekt av företag som är specialiserade inom om-

rådet.  

 

”Är det en totalentreprenad så blir det lite grova mängder och så tas det ju fram en bygghand-

ling och utifrån bygghandlingen tar man fram mängderna som man sedan köper, så då måste 

man nästan göra om det. Är det en utförandeentreprenad så kan man ju lägga lite mera energi 

och kanske dela upp mängderna så att man skulle kunna använda dom i ett senare skede. Frå-

gan är om man skall lägga ner den tiden i ett anbudsskede eller om man skall göra om det. Det 

finns en viss vits med att man gör om mängdningen på platschefsnivå för att man sätter sig in i 

projektet.” (Entreprenadchef) 

 

”Har man jobbat ihop mycket kanske man litar på någon annans mängder. Göra en så bra 

kalkyl som möjligt så att dom kan använda delar av den.” (Kalkylchef) 

 

Hur de ser på mängdningen i framtiden gällande digitalisering? 

Oavsett kontor eller yrkesroll är det fortfarande ovanligt att 3D-modeller skickas med och fram-

förallt inte i anbudsskedet.  

 

”Kommer mer och mer men inte i anbudsskedet.” (Entreprenadchef) 

 

”Har hänt två gånger på Erlandsson under ett och ett halvt år.” (Kalkylchef) 

 

Kalkylchefen har en bakgrund från ett annat byggföretag där det var vanligare med användandet 

av modeller för mängdavtagning. Tanken med den digitala mängdavtagningen är att mängderna 
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går att använda igen eller vara enklare att visualisera för nästa person som tar över. Ett påstå-

ende som är väldigt intressant är att det går att få ut mellan 50 till 65 procent ur en modell. Det 

är något författaren kommer ta hänsyn till under steg två av examensarbetet.  

 

”Kvalitetssäkring innefattar antingen två ögon eller två händer till eller att man kan med hjälp 

av en modell kan få ut en härad av saker och ting. Sen i en modell är det vi skall sikta på. Idag 

kommer du få ut i runda slängar mellan 50 och 65 procent av de erforderliga mängderna som 

behövs.” (Kalkylchef)   

 

Det finns incitament till att börja med användningen av modeller.  

 

”Mitt mål är ju att i alla egenutvecklade projekt i vilket fall och där vi har möjlighet att påverka, 

där har vi en modell som vi kan snurra, titta på, gå in i och i stora drag ta ut de stora mäng-

derna. Det är mitt mål liksom för det underlättar inläsning, förståelse och till viss del komplex-

iteten i projekt.” (Kalkylchef) 

 

Återkommande är att de inte litar på sin egen kompetens i programmet i dagsläget, samt arki-

tekterna som skapar modellerna.  

 

”Jag litar inte till 100 % på den och det är av den anledningen att konslutledet som skapar 

modellerna inte är där i dagsläget. De har inte den kunskapen om produktionen.” (Kalkylchef) 

 

”Tyvärr har jag inte kompetensen eller programvarorna i dagsläget. Jag hade nog inte använt 

mig utav 3D-modellen för att jag inte kan och för att det hade tagit för lång tid.” (Entreprenad-

chef) 

 

4.2 Observationsstudien genom platsbesök. 

4.2.1 Projekt 1 
Projekt 1 består av 46 radhuslägenheter. På projektet arbetade både platschefen och arbetsleda-

ren med sin mängdning genom skalstock och ritningar. Platschefen hade en Excel mall som han 

ibland använde för att få ut antal reglar, skenor, gips och isolering för innerväggar, som visas i 

figur 17. Beroende på hur väggen är uppbyggd används mallen på olika sätt. Till exempel med 

enkel gips på båda sidorna eller med dubbelgips. 

 

 
Figur 17: Exempel på hur platschefen använder sig utav Excel vid mängdning av innerväggar. 
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Mängderna beställer dom hellre lite för mycket än för lite och kör en avstämning i slutet av 

projektet där materialet på plats gås igenom noga och avstämning görs för vad de behöver be-

ställa till sista byggnaden.  

Känner inte att de behöver något annat verktyg än skalstocken. Det är väldigt sällan som materi-

alkontot spricker det är oftast mantimmarna och installationerna. När frågan ställs om de litar 

på kalkylatorns kalkyl? 

 

” Vi vågar inte lita på deras kalkyl för det stämmer sällan exakt.” (Platschef 2) 

 

Momentet när yrkesarbetarna sätter upp gips skiljer sig väldigt mycket från person till person. 

Körs det in lika mycket gips i två olika byggnader blir det olika mycket kvar. 

 

”Vissa lämnar kvar gips och vissa använder allt. Det finns dom som sparar på remsorna för 

att sätta upp vid dörrar och liknande. Då blir det mindre spill. Istället för att man slänger 

remsor” (Arbetsledare 1) 
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4.2.2 Projekt 2. 
Platschefen på bygget som gav rundvandringen mängdar med skalstock och utskrivna ritningar.  

Mängdningen har i projektet varit uppdelat per lägenhet och han markerar med färgpenna på 

ritningarna, som visas i figur 18. Vid denna mängdning användes ingen spillprocent utan ytorna 

för fönster och dörrar drogs bort istället. Projektet är på nyproduktion av 69 lägenheter.  

 

 
Figur 18: Platschefen visar upp hur mängdningen av innerväggar ser ut på en utskriven ritning. 

I figur 19 visas hur en vanlig fönstermängdning går till. Platschefen använder kalkylatorns kal-

kyl för att göra en jämförelse mellan mängderna. 

 

”Men mängdningen sker oftast på olika handlingar i olika skeden därav är det svårt att lita på 

någon annan som tidigare mängdat. För handlingarna ändras under tiden.” (Platschef 3) 
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Figur 19: Platschefen demonstrerar hur fönster mängdas.  

4.3 Utvärdering av modeller  
Den inledande delen innehåller information från mängdavtagningen. Efter den redovisningen 

ges för- och nackdelar med programvarorna som använts med efterföljande rekommendationer 

till Erlandsson och likvärdiga företag angående implementeringen av ett mer digitalt arbetssätt. 

Rekommendationen är uppdelad i två delar, en med krav det går att ställa på arkitekter vid 3D-

modellleverans och den andra en generell rekommendation till företag som vill implementera 

BIM. Från samtalet med Elvira gällande kraven som står i SBUF projektet är det inga större 

krav som ställs på arkitekten utan det är mer så som de lär sig att arbeta i BIM-programvaror i 

dagsläget genom utbildningen.  

 

4.3.1 Mängdavtagning Bidcon BIM 
Resultatet från sex mängdavtagningar utförda med Bidcon BIM jämfört med entreprenadingen-

jörens mängder visas i tabell 4 samt ett summerat resultat längst ned i tabellen. Modellerna som 

använts har inte justerats något innan mängdavtagning. Det är för att undersöka den kvaliteten 

modellerna håller idag utan att några ytterligare krav ställts mot konsulterna. Antal Överens-

stämmande i tabellen går att jämföras med en mängd som inte differerar med mer än tio procent 

jämfört med kalkylatorns mängd. Gick att hitta men fel mängd är som det låter, mängden går 

att identifiera i modellen men det skiljer mer än tio procent. Gick ej att hitta i modellen står för 

det som inte går att identifiera i modellen och ibland saknas det även i ritningarna. Det kan vara 

att kalkylatorn går på egen erfarenhet till exempel att det ska vara ett antal takfönster eller scha-

blonvärden från referenskalkyler.  
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Tabell 4: Resultatet från alla enskilda mängdavtagningar samt en hopslagning av resultatet längst ner i tabellen. 

Hässjan Radhus & Garage  

Antal Överensstämmande 49 % 

Gick ej att hitta i modellen 28 % 

Gick att hitta men fel mängd 23 % 

  

Hässjan Hus 2 & 4  

Antal Överensstämmande 43 % 

Gick ej att hitta i modellen 28 % 

Gick att hitta men fel mängd 29 % 

  

Hässjan Hus 1 & 3  

Antal Överensstämmande 60 % 

Gick ej att hitta i modellen 27 % 

Gick att hitta men fel mängd 13 % 

  

Tanumshede nya kontoret EB  

Antal Överensstämmande 43 % 

Gick ej att hitta i modellen 33 % 

Gick att hitta men fel mängd 24 % 

  

Tanumskolan  

Antal Överensstämmande 42 % 

Gick ej att hitta i modellen 41 % 

Gick att hitta men fel mängd 17 % 

  

Gulsparven  

Antal Överensstämmande 47 % 

Gick ej att hitta i modellen 34 % 

Gick att hitta men fel mängd 19 % 

  

ALLA PROJEKT  MEDELVÄRDE 

Antal Överensstämmande 47 % 

Gick ej att hitta i modellen 32 % 

Gick att hitta men fel mängd 21 % 

 

Resultatet från tabell 4 visar ett värde i underkant av det kalkylchefen bedömde under intervjun 

men det finns utrymme till förbättring och öka procenten.  
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4.3.2 Kvalitetskontroll Solibri Model Checker 
Efter mängdavtagningen var genomförd i Bidcon BIM användes programmet Solibri Model 

Checker för att validera modellen. Valideringen ger en bra överblick om det tillexempel finns 

dubbla mängder av samma komponenter eller om det är element som krockar med varandra. 

Det vanligaste som Solibri hittade vid valideringen var interna krockar och att utrymmen inte 

var rätt identifierade eller att alla element i byggnaden saknade rätt klassifikation. De fel som 

identifierades under kontrollen är saker som lyfts med till rekommendationen kravställning för 

arkitekter, i resten av rapporten kommer arkitekter och konsulter nämnas med samma betydelse. 

Här under i de olika figurerna redovisas ett axplock av vanliga resultat från valideringarna, i 

figur 20 visas hur en vägg går igenom taket istället för att den ansluter till takets underkant.  

 

 
Figur 20: Vägg ligger i taket istället för ansluten mot. 

Ett vanligt fel och något som inte används är klassificeringen av rummen. Namngivning har 

inte använts, då kan inte Solibri göra en korrekt kontroll av Rumsnamn. Den kontrollen utförs 

för att undersöka om regelparametrarna är rätt för projektet, visas i figur 21.  
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Figur 21: Rummen är inte definierade.  

Ett vanligt fel har varit att väggarna inte ansluts till bjälklaget, både uppåt och neråt. I figur 22 

är det en innervägg som inte går upp till bjälklaget. 

 

 
Figur 22: Vägg är inte ansluten till bjälklag. 

Det röda i figur 23 är en del av en vägg som ligger i en annan vägg. Det är inte bra när mäng-

derna för väggar tas ut för det kan uppstå dubbelmängder och det är inget som märks i Bidcon 

BIM vid mängdavtagningen.  
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Figur 23: Vägg är placerad i vägg.  

Det kan adderas ljudklass, riktningsöppning, trycken och vilken funktion dörren ska inneha. I 

figur 24 har Solibri hittat dörrar som saknar riktningsdefinition samt att de är försänkta jämfört 

med bjälklaget.  

 

 
Figur 24: Dörrarna är försänkta jämfört med bjälklaget och saknar riktningsdefinition.  

 

 

4.4 För- och nackdelar med programvarorna.  
Bidcon var programmet som användes för mängdavtagningen. Modulen BIM är ett tillägg till 

kalkylprogrammet. I dagsläget för företag som använder Bidcon som kalkylprogram är steget 
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till att addera modulen BIM inte långt bort. Kostnaden för tillägget är överkomlig och intressant 

som ett första steg för digital mängdavtagning. När det kommer till användandet var det både 

för- och nackdelar. Det uppstod en del problem, som att det inte gick att ladda in vissa IFC-filer 

och att det ibland tar lång tid att ladda in en modell om det jämförs med till exempel Solibri 

som är snabbare vid import av modeller. När importen är färdig till Bidcon flyter det på bra. 

Arbetssättet uppskattas med att alla byggelement sorteras genom entitet till exempel alla dörrar 

sorteras under ifcDoor, som visas i figur 25. 

 

 
Figur 25: Arbetsvy för Bidcon BIM.  

Som ett rent mängdavtagningsprogram fungerar Bidcon BIM bra men när det kommer till att 

kontrollera modellen innan arbetet börjar krävs ett annat program, som tillexempel Solibri Mo-

del Checker.  

 

Det som är bra med arbetssättet i Bidcon är att det går att markera byggelement med samma 

entitet och dra till vald kalkylpost. En nackdel är om en väggtyp ligger under olika entiteter som 

till exempel ifcWall och ifcWallstandardcase, då går det inte att dra över två olika väggtyper 

till samma kalkylpost i ett svep. Utan det måste göras i två steg. Programmet är enkelt för en 

nybörjare att lära sig och det går att välja vilken typ av mängd som ska adderas till kalkylen. 

Det går att välja mellan flera olika sorter area, antal, volym och det går att lägga till egna formler 

för hur programmet ska räkna fram mängden.  

 

Solibri Model Checker är ett program mer för allroundbruk. Programmet har i arbetet använts 

som ett kvalitetsäkringsverktyg. Det går likaså använda för mängdavtagning. När det kommer 

till kvalitetssäkringen är det enkelt. Genom att välja vilken typ av roll som ska undersökas. 

BIM-validering arkitektur som använts i examensarbetet undersöker den allmänna kvaliteten i 

arkitektmodeller. Med några knapptryck har den kontrollerat hela modellen. Programmet är bra, 

finns inte mycket att säga om det förutom att det är en betydligt större licenskostnad. Samt att 
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företaget behöver ett externt kalkylprogram att exportera mängderna till. Programmet har im-

porterat alla IFC-filer och även den som inte Bidcon klarade att importera. Arbetsgången flyter 

på bra och användargränssnittet är enkelt.  

 

Båda programmen som använts är att rekommendera, beroende på vad det är företaget har för 

användning av dem. Vill företaget börja använda modeller för rent kalkylarbete är Bidcon BIM 

det självklara valet om arkitekten utför en kontroll innan leverans. Annars behövs både Solibri 

och Bidcon. 

 

För att summera, Bidcon BIM är ett bra och enkelt program för mängdavtagning och speciellt 

för företag som redan använder det som kalkylprogram. Ett enkelt första steg att öka digitali-

seringen i företaget. 

Solibri är även det ett bra program för att kvalitetssäkra modeller och göra mängdavtagning. 

Det är snabbt och har fler funktioner som inte berörs i rapporten men det finns till exempel 

kollisionskontroller mellan olika typer av modeller. Programmet har fler inbyggda funktioner 

så det går inte riktigt att jämföra dem, för de har inte samma inriktning. De utför sina uppgifter 

på ett bra sätt och det finns inget större att klaga på. Det blir mer en kostnads- och användnings-

områdesfråga för företag som är intresserade av att köpa in produkterna.  

 

4.5 Vanliga saker som kalkylatorn har med men som är exkluderat i underla-

get.  
Punkterna här under är sådant som kalkylatorn vanligtvis har med i kalkylerna. Det är en sam-

manställning från alla projekt. Beroende på hur projektet ser ut tar kalkylatorn med dem. Det 

är saker som genom egen erfarenhet plockas med från projekt till projekt, men som underlättar 

om det är med i modellen för att få ut mer i procent av modellen: 

 

• Taklucka/takfönster. 

• Snörasskydd. 

• Stuprör. 

• Ränna i golv med durkplåt. 

• Ränna i golv med gallerdurk. 

• Brandventilator i yttertak. 

• Räcke runt taklucka innanför takpannor. 

• Sarg för takgenomföring. 

• Torkmatta i entré. 

• Sockellist. 

• Stålpelare VKR inklusive fot- och topplåt. 

• Cykeltak. 

 

4.6 Rekommendation kravställning för arkitekter gällande 3D-modeller. 
När det kommer till SBUF projektet Detaljeringsnivån i BIM och med resultaten de kom fram 

till gällande användning av filformat, detaljeringsgrad, krav på utformning och kvalitetskontroll 

är det en bra första grund att stå på med lite revidering. Leveransspecifikationen som är skrivet 

av Gustavsson et al., (2012) redovisas här under:   

 

Filformat 
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Modellerna ska levereras i format lägst IFC 2x3 samt ev. programmets egna format (.pln, .rvt, 

.dgn etc).  

 

Detaljeringsgrad 

Byggdelsobjekt med detaljerad grafik och specifika egenskaper. Följande byggdelsobjekt ska 

ingå i den anpassade modellen: 

• Ytterväggar 

• Innerväggar 

• Rum/Zon 

• Yttertak 

• Undertak 

• Bjälklag 

• Dörrar 

• Fönster 

• Partier 

• Trappor 

• Trappräcken 

• Balkongplattor 

• Balkongräcken 

• Fast inredning 

 

Dessa objekt ska innehålla följande egenskaper: 

• Familj (Family) 

• Typ inklusive BSAB-kod (Type) 

• Höjd 

• Bredd 

• Längd 

• Area 

• Volym 

 

Krav på utformning 

Den anpassade modellen ska utformas så att följande krav uppfylls: 

• Alla ingående objekt får bara tillhöra en våning. 

• Alla objekt ska ha korrekt geometri i x, y, z. 

• Modellen ska vara rensad från eventuelle onödiga geometrier och objekt som inte hör 

till slutgiltig produkt. Exempelvis uppställningar av kök eller väggar som är till hjälp i 

modellering. 

• Väggarna ska vara anslutna till varandra. 

• Inga interna kollisioner som kan ge ”dubbelmängder”. 

• I bästa möjliga mån ska ”rätt” förväntat verktyg användas för att modellera objekten, 

d.v.s. att väggar modelleras med väggverktyget, pelare med pelarverktyget osv. 

• Rumsobjekten ska vara 3D och ha sin verkliga höjd och volym. 

• Modellen ska vara rensad från oanvända definitioner.  

 

 

Kvalitetskontroll 
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1. Innan leverans av informationen måste arkitekten kontrollera att modellen uppfyller 

kraven, detta görs enklast med hjälp av ett kvalitetssäkringsprogram exempelvis Solibri. 

2. Efter leverans ska mottagaren, BIM-ansvarig, göra motsvarande kontroll. 

3. Om ej förväntat verktyg använts för att modellera, t.ex. tak som modellerats med bjälk-

lagsverktyget, så ska arkitekten bifoga en lista med informationen om objekten och an-

ledning.  

 

Utifrån de ställda kraven för leveransspecifikationen avseende modeller för mängdavtagning är 

det några punkter som undersökts närmare. Nedan följer några punkter som behöver revideras 

och utökas från punktlistan som författaren saknade vid mängdningen för att öka procenten det 

går att få ur modellen: 

 

• Ytskikt på golv  

Det räcker inte med att bjälklaget är med utan det behöver även finnas med ytskikt på golv. Det 

brukar nämnas i rumsbeskrivningen vad det är som ingår i rummen och på ritningar brukar 

klinkern vara redovisad. För enklare mängdavtagning från 3D-modell behöver även andra yt-

skikt redovisas som till exempel plastmattor och parkett.  

 

• Ytskikt på vägg 

Ytskikt på vägg är vanligtvis något som saknas tillexempel att kakel på vägg eller stänkskydd i 

kök inte genereras i 3D-modellen. För att mängdningen ska bli mer effektiv och handlingarnas 

inläsningstid minskas går det att addera sådant som inte brukar stå i ritningarna in i modellen 

för effektivare och säkrare mängdavtagning tillexempel att redovisa kakel på vägg. 

 

• Undertak 

Undertak saknas ofta och underlättar mängdningen om det finns med så slipper inläsning ske 

av rumsbeskrivning och manuell mängdavtagning behöver inte utföras. 

 

• Altanplattor 

Altanerna på våning noll modelleras vanligen med en balkongplatta trots att det inte alltid ska 

vara en betongplatta. Där måste arkitekten vara mer konsekvent och läsa av området runt bygg-

naden, behövs det en balkongplatta på våning noll? Det är frågor som arkitekterna får ställa sig 

vid modellerandet eller anteckna osäkerheter vid skapandet av modellen och dela med till byg-

gentreprenören. 

 

• Skärm- och entrétak 

Skärm- och entrétak modelleras vanligtvis som betongplatta, istället för att byta familj och typ 

till ett skärmtak.  

 

• Fönster och dörrar- 

Står med i SBUF-projektets rekommendation men är ofta det inte stämmer. Det måste stämma 

helt enkelt. Att det inte är modellerat som något annat, till exempel som det var på en av bygg-

naderna vid mängdavtagning där var fönsterna modellerade som en fasadskiva. 
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• Att BSAB koden inte behöver stå med 

Utifrån mängdavtagning är inte BSAB koden det mest eftertraktad för en kalkylator att veta. 

Det är viktigare att namngivningen är konsekvent med familj och typ. Att till exempel inner-

väggar namnges som innervägg typ 2 (IV2) och (IV3) och så vidare.  

 

Samt punkterna som tas upp under 4.5. En observation är att det är flera av punkterna som är 

svåra att bedöma för en arkitekt. Är de svårbedömda, får arkitekten iallafall skriva vad den har 

inkluderat och exkluderat, samt bifoga en lista med oklarheter, som entreprenören får ta ställ-

ning till.  

 

4.7 Rekommendation till företag som vill implementera BIM.  
Författarens rekommendation till företag i Erlandssons storlek som vill implementera BIM ut-

ifrån intervjuerna, utvärdering av 3D-modeller och diskussioner med kollegor under examens-

arbetets förlopp. Det gäller att stegvis börja implementeringen och att beställare börjar kräva 

att BIM ska användas under projekt. När det kommer till entreprenadjuridiken är modellfiler 

klassade längst ner på nivå tretton i AB04 och sex i ABT06 under avsnittet 2.4. Det gör att 

ritningarna fortfarande står över 3D-modeller men för att gå förbi det måste det skrivas in i 

avtalen att 3D-modellen går före ritningar om de inblandade vill det.  

 

Efterfråga modellfiler av konsulterna 

Ett första steg i att digitalisera branschen och användandet av 3D-modeller är att börja fråga 

konsulterna om att få tillgång till modellerna. Mest för att bekanta sig med dem och slippa 

rivstarta i ett projekt. Utan med egen nyfikenhet, snurra runt på modellen och titta på den ur 

olika vinklar när intresse och tid finns. För att det ska vara möjligt att öppna filen behövs det 

programvara. En gratis programvara för visualisering kan vara Solibri Model Viewer.  

 

Andra steget om personen fortfarande inte litar på mängderna som programmet plockar fram, 

går det att använda som ett kvalitetssäkringsverktyg för egenkontroll. Det kan hjälpa till att 

utvärdera mängder som kalkylatorn redan plockat fram för att förtroendet ska växa. På det sättet 

går det succesivt att byta till ett mer digitalt arbetssätt. Här är Bidcons modul BIM ett bra tillägg 

om företaget redan använder Bidcon som kalkylprogram.  

 

Med tanke på resultatet från 4.3.1 håller dagens modeller redan bra kvalitet gällande mängdav-

tagning. Om intresset finns och för att få en extra kvalitetssäkring av det egna arbetet går det 

att ta ut stora delar av mängderna från modellen för att jämföra. 

 

Personerna som vågat ta steget att bara börja fråga efter modeller och om de uppskattar det, går 

de över till nästa steg i rekommendationen.  

 

Börja ställa krav på konsulterna 

För de i företaget som tycker det digitaliserade arbetssättet är något för dem behöver program-

varan och modellerna uppgraderas. När det kommer till att ställa krav på arkitekten finns det 

tre typer av arkitekter, som framkommit under intervjuerna: De som vägrar att arbeta i 3D, de 

som ställer upp på kraven för de arbetar redan så idag och de som vill ha mycket mer betalt för 

arbetet. Det är självklart vilken typ av konsulter byggentreprenörsföretaget ska samarbeta med 

om det digitala arbetet är en central del. Om entreprenören och arkitekten är intresserade av att 



48 

 

utveckla arbetsmetoden blir de ett bra team. Byggentreprenören slipper extra kostnad för un-

derlaget och arkitekten behöver inte revidera sina handlingar lika mycket.  

 

Oavsett vilket program som väljs blir det en smidigare överlämning av kalkylen från anbud och 

till produktion. Ska en arbetschef gå igenom kalkylen med en kalkylator kan personen visa de 

kritiska mängderna genom kopplingen till modellen och ge den som överblickar en annan för-

ståelse för hur personen valt mängderna. Istället för att arbetschefen endast får en siffra för till 

exempel ytterväggarna utan det går att visa upp de mängdade väggarna. Samma sak går även 

att visa upp till produktion om kalkylen är strukturerad på ett sätt som de önskar. Då går det att 

börja använda kalkylen från projektering till fler moment än vad det görs idag, omarbetning av 

moment går att undvikas.  

 

När kraven har ställts och modellerna används i större utsträckning gäller det att bestämma 

vilken programvara företaget vill använda. Om företaget i dagsläget använder Bidcon som kal-

kyleringsprogram och den första implementeringen är att börja med mängdavtagningar från 

modell. Är ett första val att använda modulen BIM för några licenser i företaget. Det beror helt 

på hur snabbt företaget vill implementera digitaliseringen men det viktiga är att arbeta in det 

steg för steg mot ett gemensamt mål. Då kommer företaget utvecklas över en tid istället för att 

ledningen bestämmer att ett byte till BIM ska ske från ett projekt till ett annat. Det gäller att få 

med sig individer som vill utvecklas. Samt att en BIM-manual tas fram eller reproduceras från 

utgivet material, manualen varierar från projekt till projekt. En BIM-manual verkar som ett 

processtöd med syfte att hjälpa användarna och tydliggöra riktlinjer för BIM i projekt.  

 

Om tanken med implementering inte endast är till för mängdavtagning eller kollisionskontroll 

rekommenderas istället Vico Office (förklaras i 2.5.1). Programmet är mer komplett när det 

gäller arbetet från anbud till överlämnande exkluderat att det saknas byggdelsrecept med en-

hetstider för arbetsmomenten. Med till exempel sin versionshantering vid uppdateringar, sam-

ordning och kollisionskontroll med mera.  
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5 ANALYS & DISKUSSION  

5.1 Intervjuer och teori 
Den litteratur som finns tillgänglig gällande ämnet mängdavtagning är begränsad. Informat-

ionen, som har identifierats är främst från äldre examensarbeten, forskningsrapporter, samt ett 

SBUF projekt som nämner mängdavtagningen med leveransspecifikationer för dem. 

 

5.1.1 Hur säkrar vi upp mängderna idag 
Projekteringsfel är något som det alltid finns risk för, när det är människor som jobbar. Den 

mänskliga faktorn är alltid närvarande. För att minska påverkan av mänskliga faktorn är använ-

dandet av BIM en väg att gå. Det underlättar arbetet och hjälper till vid revideringar och kräver 

mindre omarbetning vid användning på rätt sätt. Samordningsprocessen ökar i kvalitet och tek-

nikkonsulter uppskattar att felen minskar med minst 50 procent (Jongeling, 2008).  

 

I dagsläget sker en kvalitetssäkring av underlaget främst mot rambeskrivning och en rimlig-

hetsbedömning av mängderna innan anbudsinlämnandet. Det är alltid två par ögon på en kalkyl 

innan den lämnas in. En första implementering av en 3D-modell vid mängdning är att kalkyla-

torn vid osäkerheter av egna mängder kan jämföra mot modellen. Det går att ta ut de största och 

mest kritiska mängderna ur modellen för att jämföra mot de egna. Det är ett enkelt sätt att få 

fler att börja lite på modellerna om mängderna som jämförs stämmer.  

 

Om implementationen startar med mindre kontroller av modellen och att konsulterna känner 

sig mer bekväma med att dela modellerna till entreprenören. Istället för att bara skicka ut rit-

ningarna. Det ger att alla inblandade kommer använda sig mer utav digitaliseringens positiva 

sidor och utveckla kunskap kring det.  

 

5.1.2 Hur görs mängdningen i dagsläget? 
Resultatet från kartläggningen av hur de arbetar idag med mängdavtagningen stämmer överens 

med teorin, (Hansson et al., 2017). De inblandade arbetar främst genom att använda skalstock, 

datorprogram eller både och. Arbetsgången är utifrån byggdelstabellen. Det som skiljer sig 

mycket under olika projekt är handlingarna som tillhandahålls av beställaren. Det har efterfrå-

gats bättre material för att anbudsarbetet ska flyta på bättre. I många fall diskuteras det kring 

kvaliteten på materialet där kalkylatorn blir tvingad till att lägga stor del av sin tid på granskning 

för att materialet inte efterfrågar tillräckligt hög kvalitet. Istället för att beställaren lägger ner 

tiden innan ett utskick till berörda entreprenörer vid anbudsförfarandet hamnar istället mycket 

ansvar på entreprenören. Det uppstår funderingar kring det egna arbetet och det som inte är 

tillräckligt tydligt kräver extra kontakt med beställaren eller ombudet. För att slippa detta slöseri 

med extra kommunikation om saker som borde stå med i underlaget från början, kan det som 

beställare vara värt att lägga ner mer tid på förfrågningsunderlaget.  

 

Beroende på vilken typ av entreprenad det är skiljer sig materialet som tillhandahålls. Är det en 

totalentreprenad kan det vara allt ifrån en handskiss till bygghandlingar. Vid en generalentre-

prenad är materialet vanligtvis mer detaljerat än vid en totalentreprenad och det gör det enklare 

för byggentreprenören att räkna på jobbet. Om det är ett partneringprojekt som är aktuellt går 

det att tillsammans med beställaren jobba fram 3D-modeller i ett tidigt skede och nyttja dem 

genom hela projektet. Beroende på vilken typ av entreprenadform som används är det olika lätt 
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för byggentreprenören att ställa krav på förfrågningsunderlaget. Vid partneringprojekt eller i 

egen regi blir det enklare att ställa krav och lämpligt att implementera 3D-modeller.  

 

En annan lösning är att höja kvaliteten på förfrågningsunderlaget genom att implementera BIM. 

Dels uppstår det biprodukter genom implementeringen som visualisering av byggnaden men 

även att det blir lättare för entreprenörer att lämna anbud och att det de räknar på håller en högre 

kvalitet. Jongeling (2008) menar att arbete med modellen leder till att underlaget håller högre 

kvalitet och vid vissa arbetsmoment går det att göra tidsbesparingar på upp till 50 procent. Ett 

exempel som flera av de intervjuade tar upp är bättre handlingar vid fönster- och dörruppställ-

ningar. Det finns väldigt mycket tid att spara vid det arbetsmomentet om det är tydligt från 

början. Istället för att entreprenören skickar en förfrågan på dörrar och fönster till en leverantör 

som inte kan lämna ett pris för att underlaget är för bristfälligt. Det kan till och med vara så att 

antalet fönster och dörrar är fel i uppställningsritningar.  

 

För att relatera ombearbetning av material mot byggprocessens projektering och produktion, är 

det ofta, som platschefer och arbetsledare mängdar om allt material som redan är utfört en gång 

innan. Det extra arbetsmomentet ger både för- och nackdelar. En fördel är vid inläsning av 

projekt att det blir kortare och personalen får mer koll på materialåtgången. Om det istället hade 

varit bättre kommunikation mellan projektering och produktion i ett tidigt skede hade projek-

teringspersonalen utformat kalkylen till att följa produktionspersonalens önskemål. För att i det 

specifika fallet få en större användning av det arbete som redan har lagts ner en gång innan.  

Genom bättre kommunikation ger det en kalkyl som lättare går att följa upp under och efter 

projektet. Det är något som efterfrågats av projekterings- och kalkylpersonalen, mer erfaren-

hetsåterföring hade uppskattats. 

 

En intressant tjänst som köps in under anbudsprocessen är framtagna mängder. Det görs främst 

för att spara in tid vid anbudsräknandet. Ett alternativtill att köpa mängderna kan vara att på 

egen hand ta fram dem från en modell. Det går snabbare och kostnaden till det externa mängd-

ningsföretaget elimineras. Med det sagt går det inte att ta fram alla mängderna ur en modell i 

dagsläget men med kostnadsbesparingar i bakhuvudet kan det vara möjligt att ställa högre krav 

på konsulterna som skapar dem. Den effektiviteten som uppstår gäller det att ta vara på och det 

kan ge mer tid till entreprenören som då hinner räkna på fler anbud.  

 

För att utveckla det egna arbetet för projektering och produktion bör ett erfarenhetsåterförings-

möte hållas med alla inblandade. Både kalkylatorerna och entreprenadingenjörerna har efter-

frågat mer återkoppling från produktionspersonalen. Platschefer och arbetsledare ger feedback 

till kalkylatorerna om hur det gått med mängderna och vad de kan tänka på till nästa projekt. 

Hur de efterfrågar mängder och kalkylredovisningen, samt vad de ser för nytta med arbetet 

kontra deras egna. Avstämningen får helst göras ute på arbetsplatsen för att kalkylatorerna och 

entreprenadingenjörerna får se hur det blev i verkligheten istället för på en ritning. Det gynnar 

båda parter och för att citera kalkylchefen ”Det är ute i produktionen som man lär sig något”. 

 

5.1.2.1 BIM-baserad mängdning internationellt. 

 

När BIM-baserad mängdavtagning internationellt jämförs med författarens kartläggning över 

hur de arbetar idag, blir svaret att likheterna är stora. Teorin som är inhämtade stämmer överens 
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mellan teori nationellt och internationellt samt gällande resultatet från kartläggningen, (Arditti 

et al., 2010; Monteiro & Martins, 2013; Olsen & Tyler, 2017). Det verkar som att synsättet 

rörande BIM är likartat och att det är företagsspecifikt hur mycket som implementeras.  

 

När för- och nackdelar diskuteras kring varför BIM inte används mer än vad det gör idag är det 

likvärdiga faktorer som lyfts fram. Två viktiga aspekter att ta i beaktning är att det saknas rikt-

linjer över hur arbetet med BIM ska genomföras samt vilken detaljeringsgrad som efterfrågas i 

3D-modellerna. Går det att få bukt på dessa två problem är arbetet med BIM en bit på vägen. 

För att användandet av BIM ska öka behöver det upprättas riktlinjer som alla ska arbeta efter 

samt vilken detaljeringsgrad som krävs i projekten under ett tidigt skede. Användandet blir 

enklare att implementera i den egna verksamheten om det finns riktlinjer att arbeta efter, samt 

att det går att utbilda egen personal över hur de ska arbeta med BIM om alla arbetar på samma 

sätt. Som det ser ut idag är BIM-användandet på individnivå där personerna internt arbetar på 

olika sätt. 

 

I avtalen ska det framgå vilken hierarki 3D-modellen gäller tillexempel att den går före rit-

ningar. I dagsläget rankas 3D-modeller lägst av alla ingående komponenter. För ökad använd-

ning krävs det att mer tillit ges modellerna. 

 

5.1.3 Hur ser mängdningen ut i framtiden med hjälp av digitalisering? 
Många personer i byggentreprenörsföretag vet inte vad BIM står för och hur det ska användas. 

En undersökning som SBUF genomförde under 2016 där medelstora entreprenadföretag fick 

frågan om vad BIM står för? Svarade 30 procent att de inte hade någon kännedom om BIM, 30 

procent att de kände till det och 35 procent att det hade medverkat i projekt med BIM-använd-

ning (Bosch, Isaksson, Lennartsson & Linderoth, 2016). Något annat som författarna lyfter fram 

är att företagen som inte använder BIM väntar på att beställarna ska börja ställa krav på BIM-

användning. Kravet från beställaren gällande BIM framkom även under intervjuerna att det kan 

vara ett incitament till att börja med det då i samband med ett krav. Det som beställaren ibland 

efterfrågar är att ett externt företag skapar lägenhetsmodeller som gör det möjligt för kunderna 

att utforska lägenheterna. Det är inget som gynnar byggentreprenören eller konsulterna som har 

varit med under hela projektet utan det är en merkostnad som beställaren hoppas ska ge extra 

intäkter genom uthyrning eller försäljning av lägenheter. Istället för att beställaren lägger ner 

en extra kostnad på förfrågningsunderlaget för att det ska bli enklare för entreprenören att räkna 

på jobbet. 

  

Respondenterna är väl medvetna om att arbetssätten de använder idag kräver ändring för effek-

tivisering (Bosch et al., 2016). Men utan större krav från beställarna och med blandade kunskap 

om arbetssättet med 3D-modeller är det något som kommer att ta lång tid. När tillverkningsin-

dustrier nämns har alla branscher effektiviserats förutom byggbranschen som står mer eller 

mindre still. Det känns som byggbranschen står kvar i användandet av ritningar och mycket 

utskrivet material. Det går inte att dra alla företag över en kant, de större företagen försöker 

implementera mer BIM-användning i den egna verksamheten. Mycket ligger i händerna på de 

människor som arbetar i branschen och vanans makt. Det som framkommit under intervjuerna 

av de som arbetat mer än 20 år i branschen är att det fungerar bra som det gör idag. 
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De som jobbat mer än 20 år i branschen har vanans makt när det kommer till ritningar, de 

behöver ingen modell för att se den färdiga byggnaden i huvudet, se avsnitt 4.1. Det är skillnad 

mot dagens nyutexaminerade som genom utbildningen från skolan får mer datorvana och är 

vana med att arbeta med modeller och att den genererar ritningar. Det är utifrån modellen visu-

alisering sker i ett första steg. För att bli en eftertraktad arbetsgivare som söker nyutexaminerade 

och inte kräva att de ska plocka fram en skalstock det första de gör på det nya jobbet, kan det 

vara värt att i bakhuvudet inneha en tanke om att införa mer digitala arbetsmoment. Företag 

som både använder och inte använder BIM i dagsläget får försöka ta vara på de kunskaper 

nyexaminerade har om BIM genom att de får roller i företaget som BIM-facilitatorer (Bosch et 

al., 2016). De båda generationerna får försöka hjälpa varandra med det de är bra på. De yngre 

hjälper de med mindre datorvana och de äldre hjälper de nyutexaminerade med handfast in-

formation om byggbranschen. Användandet av BIM går inte att bara koppla till 3D, det BIM 

medför är mer än bara visualisering, men visualisering är det första steget som vanligtvis dis-

kuteras. Det hänger ihop med att alla yrkesverksamma inte vet vad BIM betyder, det är en 

okunskap kring namnet. Det är ett för stort namn och innehåller väldigt mycket olika informat-

ion och tillämpningsområden. Från undersökningen som Bosch et al. (2016) har utfört används 

BIM främst vid visualisering, samt för kollisonskontroll och samgranskning.  

 

På ett av kontoren under intervjuerna nämndes det att vid upphandling av internationella inköp 

krävs det väldigt mycket av entreprenören. Eftersom de utländska aktörerna inte förstår rit-

ningar och beskrivningar från Sverige var de tvungna att ta fram mängderna på egen hand och 

vidarebefordra de till aktörerna. Vid upphandlingen ger entreprenören en mängd till aktören 

som de sedan får levererad. Då gäller det att byggentreprenören verkligen tar fram rätt mängd. 

Ett attribut till det internationella inköpet menar Jongeling (2008) att BIM-användning kan 

hjälpa till. Det blir lättare för den utländska aktören att förstå vad som efterfrågas och enklare 

att leverera rätt information. Entreprenören slipper även risken med att stå för extrakostnader 

om de har gett aktören en felaktig mängd eller om kommunikationen brister i något skede. 

Ett problem som framkom vid en intervju är att det är viktigt att komma fram till vem det är 

som ska betala för den extra informationen som adderas i modellen. Är det värt för byggentre-

prenören att arkitekten lägger ner extra timmar i ett projekt bara för att mängderna ska stämma 

bättre. Det finns tre typer av arkitekter: De som levererar modeller utan extra kostnad för det är 

så de jobbar idag, samt de som tar ut en extra avgift för modellen och till sist de som inte jobbar 

i 3D och inte vill det heller. Byggentreprenören står här inför ett dilemma vill företaget utveckla 

sig på det digitala planet krävs det mer än att företaget vill ändra sitt arbetssätt. De måste också 

hitta bra samarbetspartners som också vill utvecklas.  

 

5.2 Observationsstudien  
Personalen ute i produktion tycker att det fungerar bra som det är idag. Det räcker med skalstock 

och utskrivna ritningar. Jämförelsen med hur de arbetar mot teorin är att den överensstämmer 

med arbetet som lyfts fram av Hansson et al. (2017). 

 

Platschefen på bygget som gav rundvandringen mängdar med skalstock och utskrivna ritningar. 

Mängdningen har i projektet varit uppdelad per lägenhet och han markerar med färgpenna på 

ritningarna som visas i avsnitt 4.2. Vid denna mängdning användes ingen spillprocent utan 

ytorna för dörrar dras bort men inte för fönster.  
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Utifrån det sätt som produktionspersonalen bedriver sitt arbete genom att arbeta om material 

som redan tagits fram på grund av osäkerhet i materialet. Att de inte tror på det material det får 

tillhandahållit för att de vet inte hur det är mängdat och till vilket recept mängderna är kopplade. 

Om istället en 3D-modell används för mängdavtagning blir det skillnad. Då går det att följa upp 

mängderna på ett enklare och snabbare sätt. Genom att det går att visualisera i modellen vilka 

mängder kalkylatorn har kopplat till vad.  

 

Platschefen på bygget nämner att det är svårt att lita på någon annans mängder eftersom hand-

lingarna revideras flera gånger innan de får tillgång till dem i produktionen. Har mängdningen 

utförts från en modell blir kalkylen lättare att spåra. Ifall modellen revideras uppdateras även 

kalkylen med de sammankopplade mängderna. Det gör att ommängdningar inte behöver göras 

i samma utsträckning och det går att överblicka vad personen i projekteringen mängdat på. 

Översikten blir enklare eftersom kopplingen mellan mängd och kalkylpost är kvar. Produkt-

ionen kan göra stickprov för att se över det material de har tagit del av från projekteringen. 

Jämförs det med hur de i produktionen mängdar idag som redovisas i avsnitt 4.2 och figur 17 

och 18. Det finns tid att spara och lägga resurserna på annat i produktionen.  

 

5.3 Test av modeller 

5.3.1 Resultatjämförelse med tidigare litteratur 
För att jämföra mot de tidigare utförda arbetena inom ämnet mängdavtagning med två exjobb 

och forskningsrapport som legat nära tillhands.  

 

I resultatet nämns det att SBUF rapporten med leveransspecifikationerna för mängdavtagning 

är bra grundkrav att ställa till konsulter, men med tillägget av det som författaren identifierat 

utgör en mer komplett kravsammanställning. När det kommer till detaljeringsutformningen att 

objekten ska innehålla typ (Type) med BSAB-kod är det möjligt att det är ett krav att bortse 

ifrån. Samtidigt som rapporten skrivs håller CoClass på att publiceras och tas i bruk av företag. 

CoClass är mer anpassat för digital informationshantering och fungerar som ett klassifikations-

system från anbud till förvaltning (CoClass, 2018). För ett företag som ska genomföra sitt första 

projekt med 3D-modeller i tillägg till ritningar är det inte ett krav som behöver ställas, att ob-

jekten måste innehålla BSAB-kod eller CoClass-klassificering. Om det inte är så att konsulten 

redan jobbar på det sättet i sin digitala informationshantering. Men om så inte är fallet är det 

inget som byggentreprenören behöver kräva för att klara av att genomföra ett projekt mer BIM-

inriktat. Det kanske bara ger ytterligare kostnader för konsulten att sitta och skriva in de koderna 

i modellens alla objekt. Det viktigaste är att konsulten är konsekvent i sin namngivning och att 

det ritas rätt i modellen utan dubbletter och komponenter som kolliderar med varandra.  

 

När det kommer till de krav författaren tar upp i resultatet gäller de särskilt för mängdavtagning. 

Om ett företag vill implementera fler tillämpningsområden än mängdning, kan det vara nöd-

vändigt att ställa andra krav på konsulternas projekteringsmodeller som nämns i (BIM i staten, 

2014). Om BIM modellerna tillexempel ska användas för kollisionskontroll eller samgransk-

ning krävs det vidareanalys av vilka andra krav som är aktuella. Det kan tillexempel vara krav 

gällande placeringen av modellerna i origo. Det blir till exempel enklare när kollisionskontroller 

körs.  
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Det första exjobbet (Wallin Angelöf 2017) innehöll tre förbättringsåtgärder. Att modellerna och 

en gemensam mall behöver utvecklas, samt att kommunikationen behöver förbättras mellan 

kalkyl och produktion. För att koppla det till rapportens resultat går det att se några samband 

med att modellerna behöver bli bättre för att byggentreprenören ska börja använda dem. Från 

intervjuerna kom det fram att de inte riktigt litar på konsulterna som skapar modellerna i dags-

läget. För de har inte tillräckligt med kunskap från byggproduktion. Men för att modellerna ska 

utvecklas krävs det inte alltför mycket av konsulter och byggentreprenörer. Det räcker att de 

börjar ställa kraven på konsulterna från SBUF projektet (Gustavsson et al., 2012) och korrigerar 

kraven med det som författaren kom fram till i resultatet, se avsnitt 4.6. Det är ett enkelt sätt att 

utveckla den egna verksamheten och samtidigt branschen.  

Det tredje resultatet som (Wallin Angelöf 2017) lyfter fram gällande kommunikation mellan 

kalkyl och produktion. Det är något som framkom under intervjuerna att återkoppling mellan 

dessa två är bristfällig. Det är ett resultat som lyfts fram från båda kartläggningarna men under 

exjobbets tid har Erlandsson börjat med erfarenhetsåterföring efter projektavslut med både kal-

kyl och produktion. Där det bland annat diskuteras vad som gått bra i projektet, vad som gått 

dåligt och vad de i produktion kan ge kalkylatorerna för tips om specifika enhetstider eller 

mängder som inte har stämt.  

 

Det andra examensarbetet skrivet av (Arvidsson & Zeki, 2013) BIM i Kalkylskedet ger en in-

blick i traditionell mängdning mot modellbaserad. De ser stora nyttor med att använda pro-

grammet Vico Office genom att det går snabbare, enklare och ökar noggrannheten i kalkylen. 

De hade gjort en avgränsning i arbetet till att bara utföra mängdavtagning på vissa delar av 

byggnaden gentemot i detta arbete där hela kalkylen har jämförts mot modellens mängder. De 

har rätt i att det går snabbare och enklare men det finns även baksidor av myntet. Även om det 

går snabbare att utföra mängdavtagningen fås det inte samma handpåläggning som när det mäts 

för hand eller i ett program som Bluebeam. Det gäller att personen som utför en modellbaserad 

mängdavtagning vet vad den gör och att den litar på både programmet och modellen. Att nog-

grannheten ökar är både negativt och positivt. Det ger företaget ett mer korrekt anbud om de-

taljeringsnivån ökar men samtidigt behöver inte materialet räknas på millimeter. Det går som 

sagt snabbare att utföra mängdavtagningen modellbaserat men det är svårt att veta om allt är 

med och att det stämmer. Ett komplement när det kommer till manuell handpåläggning är att 

det är ett användbart verktyg. 

 

5.3.2 Osäkerheter i resultatet 
Under mängdavtagningen har författarens mängder jämförts med entreprenadingenjörernas, 

som räknat på jobbet innan. Deras erfarenhet är lite olika, Entreprenadingenjör 1 har en utbild-

ning som Civilingenjör väg och vatten med ungefär tjugo år ute i produktion som platschef och 

sedan rollen som entreprenadingenjör i tio år. Entreprenadingenjör 2 har studerat till högskole-

ingenjör inom bygg och jobbat som entreprenadingenjör i sju år. I utvärderingen har deras 

mängder ansetts vara rätt. Jämförelseprocent mot 3D-modellens har satts till tio procent. För-

fattarens bakgrund har redovisats under avsnitt 3.1, men där är byggarbetserfarenheten cirka ett 

år. När det kommer till hur en kalkyl ställs upp är det lite individuellt men strukturen är van-

ligtvis densamma. Hade en person med mer arbetserfarenhet än författaren utfört mängdavtag-

ningen från 3D-modellen borde procenten ur modellen blivit högre. Med den erfarenheten de 

har från tidigare räknade kalkyler med mängdavtagningar har de mer känsla för värdena som 
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modellen genererar. Med datorvana och rätt erfarenhet går det att använda digital mängdavtag-

ning för tidsbesparing eftersom det i avsnitt 4.5 framkommit att flera av recepten i kalkylen är 

baserad på egen erfarenhet och inte finns med i underlaget. Att kalkylatorn baserat på tidigare 

utförda kalkyler får erfarenhet som det sedan går att använda vid ny anbudsräkning, genom så 

kallade erfarenhetsvärden från eget arbete. Det är något de tar vara på gällande flera av de 

punkter som redovisas i resultatet. Det har ett vetande om vad som ska ingå och därför tar de 

med det i kalkylen. Det är svårt att i mitt resultat jämföra en mängdning från en 3D-modell mot 

kalkylatorns kalkyl när flera av kalkylposterna som personen har med bygger på egen erfaren-

het. För att få ett bättre resultat vid jämförelsen hade det varit möjligt att rensa ut kalkylen från 

erfarenhetsposter och då få ett bättre resultat. Det är en tanke som har framkommit under slut-

skedet av arbetet.  

Ett intressant recept är det med cykelparkering som står i en stads parkeringsnorm att vid ny-

byggnad ska det finnas ett antal platser för cykelparkering. Den normen är från ett tidigare 

projekt från samma stad, det stod inte med i ritningarna eller rumsbeskrivningen. Det är sådant 

som är svårt att få med i en modell men som kommer med arbetserfarenhet. Beroende på vilken 

typ av entreprenadform som används skiljer det sig vad kalkylatorn tar med i kalkylen. Att dyka 

djupare ner i detta är något som hade kunnat vara grunden till ett helt eget examensarbete.  

 

Resultatet gällande procenten får anses vara helt godkänt, med relativt enkla medel gällande att 

ställa krav på arkitekt samt att en mer erfaren kalkylator utför mängdningen. Då tror författaren 

att det kommer genereras högre procent. Till frågan när det blir överlägset traditionell mängdav-

tagning? Det är en svår fråga att svara på men det går att starta i skilda nivåer.   

Det går att implementera olika arbetsmetoder för att mänga från en 3D-modell. Ett första steg 

kan vara att använda det som ett kvalitetsverktyg och jämföra mängderna som tagits fram ma-

nuellt mot modellen. För att vara säker på att mängderna som tagits fram stämmer överens. 

Nästa steg är att ta ut de stora mängderna från modellen som: ytterväggs-, golv-, innerväggs- 

och tak-area samt fönster och dörrar. Det gäller för företaget att pröva sig fram och använda det 

som känns mest naturligt i den egna verksamheten. 

 

När det kommer till konsultkraven är de inte för stora. En diskussion fördes med en person som 

studerar till Civilingenjör arkitektur. Kraven från SBUF projektet gällande detaljeringsgrad och 

utformning visades upp. Hon menade på att det är efter de kraven de lär sig jobba idag och att 

det är en självklarhet att arbeta på det sättet. Det är inte för mycket begärt utan mer så som en 

nyutexaminerad arkitekt är van att arbeta. Tillexempel att det är en självklarhet att väggarna 

ansluts till bjälklaget och att konsekvent namngivning används. 

 

En annan aspekt av osäkerheter i resultatet är gällande användandet av programvarorna. Pro-

grammen var nya för författaren innan examensarbetet startade. Författaren fick en genomgång 

av Fred Andersson på Elecosoft i Bidcon BIM gällande mängdavtagningen. Annars har det 

varit inlärning på egen hand av programmen Bidcon och Solibri, det kan leda till att vissa funkt-

ioner har missats, att arbetet inte har utförts på helt rätt sätt samt andra handhavande fel. När 

det kommer till inlärningsprocessen av de båda programmen är Bidcon enklare på grund av att 

det endast är anpassat för mängdavtagning och att det går att koppla mängderna direkt till kal-

kylen. Det behövs inte ett externt program för att koppla mängderna till kalkylposten utan det 

utförs i samma program, samt om företaget redan använder Bidcon som kalkylprogram är inte 

steget att använda tillägget BIM stort. 
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Frågan är om det är värt arbetet och kostnaden under ett anbudsskede att skapa en 3D-modell. 

Om entreprenören räknar på anbudet utan att få jobbet. Då blir det direkt en extra kostnad. Det 

bästa hade varit om beställaren började kräva modeller av konsulterna till förfrågningsunderla-

get, då blir det samma för alla vid ett anbud och ingen speciell entreprenör som vill ligga i 

framkant behöver betala ett dyrare pris för det. Implementeringen av en 3D-modell är i ett första 

läge aktuellt vid nybyggnad och byggande i egen regi eller med en nära beställare. 

 

Mängdavtagningen går upp till 50 procent snabbare menar Jongeling (2008). Men då går det 

inte att få ut alla mängder från modellen. Om mängdavtagningen går snabbare kan det bli möj-

ligt att entreprenören hinner räkna på fler anbud, vilket kan resultera i fler projekt. Sett till 

resultatet i denna rapport med att knappt 50 procent stämmer mellan de olika mängdavtagnings-

metoderna och det som går att hitta men är fel mängd är 21,0 procent. Om det går 50 procent 

snabbare som Jongeling (2008) menar på gör det att mängdningen går snabbare men samtidigt 

krävs det manuell handpåläggning. Om kraven som lyfts fram i rapporten gällande konsultkra-

ven börjar ställas, borde det vara möjligt att få ut mer än 50 procent i mängder som är korrekta. 

Om ett företag gör slag i saken kring att ställa krav och får ut närmare 70 procent ger det flera 

positiva fördelar för entreprenören genom minskad risk för fel och effektivare kalkylräkning 

genom hela processen från anbud till överlämnande. Det som blir en knäckfråga är om kraven 

som ställs på arkitekten verkligen kan garantera att mängderna stämmer. Om byggentreprenö-

ren till exempel ställer krav på att ytterväggar och dörrar ska stämma, då gäller det att arkitekten 

kan garantera det. Det de kommer ner till är att identifiera arkitekter som litar på modellerna de 

skapar och vem som står för kostnaden om det inte stämmer i modellen.  

Går det att använda modellen hela vägen underlättar det under produktionen för platschef och 

arbetsledare vid materialbeställningar och vid visualisering av byggnaden. Vid revideringar i 

modellen gör det att kalkylen uppdateras automatiskt.  

 

Kartläggningen, resultaten och de rekommendationer som framförts i rapporten går att appli-

cera på liknande företag, de är inte företagsspecifika till Erlandsson. Om arbetet hade fortlöpt 

en längre tid hade det varit intressant att kartlägga och utvärdera hur de arbetar med mängder 

på fler företag.  
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6 SLUTSATS 

6.1 Svar på forskningsfråga 1 
• Hur utförs mängdningsarbetet idag hos en byggentreprenör? 

 

Hos Erlandsson Bygg idag sker mängdavtagningen främst med Bluebeam och även i vissa ske-

den med skalstock. Vid arbetet i Bluebeam är det med digitala PDF ritningar och när arbetet 

görs med skalstock utförs det på utskrivna ritningar.  

 

6.2 Svar på forskningsfråga 2 
• Hur mycket kan en byggentreprenör få ut av en 3D-modell i ett mängdningsperspektiv 

under ett anbuds- eller projekteringsskede? 

 

Kvaliteten ur ett mängdningsavseende är bra i dagsläget, med tanke på att det inte finns några 

krav på konsulternas arbete gällande modellerna. 3D-modellerna som tillhandahållits har varit 

arbetsmodeller från konsulterna för att generera ritningar, resultatet visas i tabell 5. Att få ut 

nästan 50 procent ur en 3D-modell som stämmer mot kalkylatorns kalkyl ses som ett bra resultat 

med tanke på att det inte ställts några utformningskrav på modellen och med enkla medel går 

det att höja procenten avsevärt. Med det sagt tror inte författaren att det kommer gå att få ut 100 

procent men mer än 50 procent är nåbart. Det kommer ner till att identifiera arkitekter som vill 

jobba med 3D-modeller och kan garantera att de är rätt. Även om de bara kan garantera att vissa 

objekt i en modell stämmer, så går det att utföra mängdavtagning av de objekten.   

 
Tabell 5: Resultat från mängdavtagningen från sex stycken 3D-modeller. 

SAMMANSTÄLLNING  

ÖVERENSSTÄMMANDE 47 % 

GICK EJ ATT HITTA I MO-

DELLEN 

32 % 

GICK ATT HITTA MEN FEL 

MÄNGD 

21 % 

 

 

6.3 Svar på forskningsfråga 3 
• Hur kan mängdningen se ut i framtida projekt med hjälp av digitalisering? 

 

Byggbranschen står inför stora frågor: Hur ska digitaliseringen implementeras i branschen? 

Mängdavtagningens arbetssätt kan inom en snar framtid ändras genom att 3D-modeller börjar 

användas mer och mer. Med modellerna på plats kommer mängdningen att både gå snabbare 

och ge mer korrekta mängder när modellerna utvecklas genom bättre kvalitet. Därtill att 

kvalitetssäkringen av det egna arbetet är enklare att utföra själv. När det går att få ut mängder 

ur en modell är det väldigt enkelt att genom några knapptryckningar kontrollera mängderna. 

Det gör att både felmarginalen går att minska och den mänskliga faktorns inverkan. Genom att 

istället för att dela med sig av ritningar i ett första läge kan det bli möjligt för konsulterna att 
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istället skicka ut 3D-modellerna för ett mer effektivt arbetssätt. Om ett företag i dagsläget an-

vänder Bidcon som kalkylprogram är ett enkelt första steg att prova modulen Bidcon BIM och 

utvärdera hur de tycker att det fungerar. 

 

6.4 Fortsatt arbete 
Genom studien har det framkommit intressanta resultat och här kommer följande förslag att 

fortsätta arbetet på. 

 

• Att parallellt med ett pågående projekt implementera rekommendationen kring kraven 

det går att ställa på konsulter. Utvärdera från kraven hur stor nyttan blir för entreprenö-

ren, om det kostar mer beroende på fler arkitekttimmar eller om det tjänas in med mindre 

arbetet av egen personal? Vilka positiva och negativa effekter ger det? 

 

• Att försöka implementera arbetssättet kring ett mer digitalt arbetssätt i ett projekt och 

identifiera för- och nackdelar. 

 

• Ta reda på hur mycket information som försvinner i modellen vid export från ursprungs-

format till IFC-format och vilka exportinställningar som bevarar mest information.  

 

• Att undersöka vilket av de stora programleverantörernas program som är bäst att starta 

implementeringen av BIM med genom kostnad, användningsområde för företaget och 

programfunktioner. 
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8 BILAGA 1 INTERVJUFRÅGOR 
 

Intervjufrågor 

 

1. Vad har du för roll i företaget, utbildning och tidigare erfarenhet? 

 

2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

 

3. Berätta hur du kommer i kontakt med mängder i ett projekt? Är det under en del av ett 

projekt eller återkommande? (om det är så under vilka skeden? T.ex. anbudsskedet). 

 

4. När du mängdar, hur får du underlaget och vad är det för underlag?  

 

5. Händer det att du får en 3D-modell med skickad i underlaget?  

 

6. Hade du litat på 3D-modellen om en sådan hade funnits tillgänglig? Hade du använt 

den på något sätt? 

 

7. Hur startar du att mängda från början till slut?  

 

8. Vilket ”spilltal” använder du? Använder alla samma?  

 

9. Är det möjligt att ändrat spilltalet för att bättre stämma överens med de ”riktiga” 

mängderna eller fungerar det bra som det är idag? 

 

10. Får du återkoppling angående mängderna om ditt arbete har stämt? Hade det uppskat-

tats att få återkoppling?  

 

11. Varför använder du ”din metod” (t.ex. skalstock eller Bluebeam) när du mängdar? Har 

du alltid jobbat på samma sätt eller har det skett några ändringar? 

 

12. Mängdar alla på samma sätt som dig? Hur tycker du att mängdningen ska utföras? 

 

13. Tar olika mängdningsmetoder olika lång tid?  

 

14. Finns en arbetsbeskrivning för hur mängdningen ska gå till? 

 

15. Kvalitetssäkrar du dina mängder? (Går du igenom mängderna på något speciellt sätt 

t.ex. mall eller en kollega som dubbelkollar). 

 

16. Om det inte kvalitetssäkras, hade det uppskattats att någon gick igenom arbetet?  

 

17. Hur tycker du att en kvalitetssäkring av mängderna hade kunnat se ut? 

 

18. Vem överlämnar du dina mängder till eller är du med under hela projektet? Tror du att 

personen som tar över efter dig litar på ditt arbete? (Om personen inte är kalkylator = 

fråga 19). 
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19. Vem får du mängderna från? Litar du på mängderna du får eller mängdar du om? 

 

20. Vad har du för erfarenhet av BIM och hur ser du på användningen utav det? 

 

21. Är det något jag glömt fråga som du vill tillägga? 
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9 BILAGA 2 – MÄNGDAVTAGNINGSSPECIFIKATIONER 

 

BILAGA E LEVERANSSPEC FÖR MÄNGDAVTAGNING 
 

LEVERANSSPECIFIKATION AVSEENDE MODELLER FÖR 

MÄNGDAVTAGNING 

VERSION (MALL) 2012-03-01 

PROJEKT  

BESTÄLLARE  

ARKITEKT  

BIMANSVARIG?  

BAKGRUND Mängdavtagning ifrån CAD-modeller ställer högre krav på att objekt är ri-

tade på ett strukturerat och noggrant sätt. Arkitekten och konstruktören 

som skapar A-,K-modellen måste ha hög kännedom om CAD-programmet 

och dess funktioner. Syftet är att göra det möjligt för en effektivare in-

formationshantering och mängdavtagning. 

UPPDRAGET Arkitekten ska leverera en modell över bygganden till den BIM-ansvarige? 

som ska använda denna för mängdavtagning från 3D-modellen. 

OMFATTNING AV 

LEVERANS 

1. En A-modell anpassad för mängdavtaging enligt nedan. 

2. En lista med objektstyper som kan skapa problem enligt nedan. 

AVSÄNDARE Arkitekten är informationsleverantören 

MOTTAGARE BIM-ansvarig 

SKEDE Detaljutformning 

FACKMODELLER Komplett A-modell samt A-modell anpassad för mängdavtagning 

VERKTYG För projektering används antingen 3D-verktyg certifierade för minst IFC 

2x3 

FILFORMAT Modellerna ska levereras i format lägst IFC 2x3 samt ev. programmets 
egna format (.pln, .rvt, .dgn etc). 

DETALJERINGSGRAD Byggdelsobjekt med detaljerad grafik och specifika egenskaper. Följande 

byggdelsobjekt ska ingå i den anpassade modellen: 

• Ytterväggar 

• Innerväggar 

• Rum/Zon 

• Yttertak 

• Undertak 

• Bjälklag 

• Dörrar 

• Fönster 
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 3. Partier 

4. Trappor 

5. Trappräcken 

6. Balkongplattor 

7. Balkongräcken 

8. Fast inredning 

 
Dessa objekt ska innehålla följande egenskaper: 

9. Familj (Family) 

10. Typ inklusive BSAB-kod (Type) 

11. Höjd 

12. Bredd 

13. Längd 

14. Area 

15. Volym 

KRAV PÅ UT-

FORMNING 

Den anpassade modellen ska utformas så att följande krav uppfylls: 

• Alla ingående objekt får bara tillhöra en våning. 

• Alla objekt ska ha korrekt geometri i x,y,z 

• Modellen ska vara rensad från eventuella onödiga geometrier och 

objekt som inte hör till slutgiltig produkt. Exempelvis uppställ-

ningar av kök eller väggar som är till hjälp i modellering. 

• Väggarna ska vara anslutna till varandra. 

• Inga interna kollisioner som kan ge ”dubbelmängder”. 

• I bästa möjliga mån ska ”rätt” förväntat verktyg användas för att 

modellera objekten, d.v.s. att väggar modelleras med väggverk-

tyget, pelare med pelarverktyg osv. 

• Rumsobjekt ska vara 3D och ha sin verkliga höjd och volym. 

• Modellen ska vara rensad från oanvända definitioner (Purge) 

KVALITETSKONTROLL 1. Innan leverans av information måste arkitekten kontrollera att 

modellen uppfyller kraven, detta görs enklast med hjälp av ett 

kvalitetssäkringsprogram exempelvis Solibri. 

2. Efter leverans ska mottagaren, BIM-ansvarig, göra motsvarande 

kontroll. 

3. Om ej förväntat verktyg använts för att modellera, t.ex. tak som 

modellerats med bjälklagverktyg, så ska Arkitekten bifoga en lista 

med information om objektet och anledning. 

 

 

 

 


