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SAMMANFATTNING 

Den ökande digitaliseringen av bygg- och anläggningsbranschen ses påverka hur upphandlingar 

och genomförandet av projekt idag görs. Digitaliseringen har öppnat upp nya dörrar för hur 

informationen kan hanteras och användas. Branschen och rådande forskning är överlagt enade 

om att det finns klara fördelar med att använda digitala hjälpmedel och BIM i byggprocessen. 

Det ses kunna medföra stora besparingar då det kan effektivisera arbetet under alla skeden i 

byggprocessen, att information inte går förlorad vid leveranser och skapa ett 

livscykelperspektiv för hantering av information i ett projekt. Trots de möjligheter och fördelar 

som BIM kan skapa sker inte införandet på bredare front. Det ses finnas problem för hur 

kravställning i förfrågningsunderlag utformas och tillämpas när det kommer till digitala verktyg 

och BIM. Genom att kartlägga vilka utmaningar som finns vid användandet av BIM och 

undersöka vad nuvarande kravställande underlag innehåller, syftar denna studie att tillföra 

något till området gällande kravställning av BIM-modeller, vilka tillämpningar som finns och 

vad som är viktigt att tänka på när BIM ska kravställas och användas i bygg- och 

anläggningsprojekt. Vidare ska de eventuellt begränsande faktorer som motverkar utvecklingen 

av digitala hjälpmedel i bygg- och anläggningsbranschen lokaliseras. För att besvara studiens 

forskningsfrågor genomfördes bland annat en fallstudie med fokus på hur produktionsplanering 

med BIM kunde användas i ett stort broprojekt med högtrafikerade vägområden för att 

säkerställa produktion, trafik och arbetsmiljö. För att få en djupare förståelse om hur BIM 

används i bygg- och anläggningsbranschen utfördes en kvalitativ intervjustudie, där ett antal 

personer med direkt koppling till området för studien intervjuades. För att även få en djupare 

förståelse om rådande kunskap och forskning om BIM i bygg- och anläggningsbranschen 

utfördes en litteraturstudie där områden som tillämpningar, fördelar, kravställning, kravnivå 

och utmaningar var centrala delar.  

Resultaten från studien visade på brister i kravställning av syfte och tillämpningar, struktur och 

hantering av kravställande underlag, kravställaning av detaljeringsnivåer i modellerna och att 

kunskap och utbildning är en begränsande faktor för utvecklingen i branschen. I slutsatsen 

presenteras de utmaningar som finns för kravställning och användning av BIM som 

framkommit i studien, vilka är syfte och val av tillämpningar, struktur i underlag, 

detaljeringsnivå i modell och utbildning och kunskap. Målet med studien var att ta fram en 

rekommendation över vad som är viktigt att tänka på vid kravställning av BIM och vad de 
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kravställande underlagen bör innehålla när BIM ska användas som stöd i 

produktionsplaneringen. Effekten av studien är att hjälpa aktörer i bygg- och 

anläggningsbranschen att bli bättre på att upphandla, kravställa och agera i projekt där BIM ska 

användas som ett centralt arbetssätt. För att effektivisera införandet framkom behovet att ta 

fram ett standardiserat system för kravställning av tillämpningar med BIM och 

detaljeringsnivåer i modeller, öka tillgången till specialiststöd, tillsätta mer pilotprojekt och ge 

fler och mer frekvent uppföljd utbildning till personal så den digitala kompetensen höjs. De 

faktorer som studien lyfter fram ses alla som viktiga aspekter för att effektivisera och öka 

användandet av BIM i bygg- och anläggningsbranschen. 

Nyckelord: Kravställning, BIM, Produktionsplanering 
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1 INLEDNING 

I kapitlet beskrivs bakgrunden till studien, dess problemformulering, syfte, forskningsfrågor 

och mål samt vilka avgränsningar som gjorts. Sedan förklaras dispositionen i rapporten och 

vilka intressenter som studien riktar sig mot. 

1.1 BAKGRUND 

Med den ökande digitaliseringen i bygg- och anläggningsbranschen ser upphandlingar och 

hanteringen av projekt annorlunda ut än tidigare och behovet att hantera digital information 

ökar ständigt (Tyréns, 2018). Digitaliseringen har öppnat upp nya dörrar för hur information 

kan hanteras och användas i bygg- och anläggningsbranschen. Den europeiska bygg- och 

anläggningsbranschen omsätter ca 1,3 biljoner euro årligen, vilket är cirka 9 % av regionens 

totala BNP och sysselsätter över 18 miljoner människor. I Sverige sysselsätter bygg- och 

anläggningsbranschen indirekt och direkt i storleksordning 0,5 miljoner människor och står för 

investeringar motsvarande cirka 8 % av Sveriges BNP (Hansson, Radhalinah, Landin, Olander, 

& Persson, 2015). En undersökning från 2014 utförd av Svensk Byggtjänst visar att bristande 

kommunikation årligen fördyrar produktionen inom den svenska samhällsbyggnadssektorn 

med cirka sextio miljarder kronor (Industrifakta, 2014). Det är även så att uppemot 30 - 35 % 

av produktionskostnaden vid svenska byggprojekt kan bestå av diverse slöseri, exempelvis 

materialhantering (Josephson & Saukkoriipi, 2009). Enligt Adriaanse & Voordijik (2010) är 

tidspress en av de huvudsakliga drivande mekanismerna i bygg- och anläggningsbranschen och 

för att möta detta har branschen ständigt utvecklat nya hjälpmedel med avsikt att effektivisera 

moment i byggprocessen. Utvecklingen från att endast använda ritningar till nu 

flerdimensionella modeller är en stor anledning till att Building Information Modelling (BIM) 

blivit ett hett samtalsämne inom bygg- och anläggningsbranschen. Med BIM sker ett 

paradigmskifte inom informationshantering i bygg- och anläggningsbranschen (Succar, 2009). 

Ritningen ses inte längre vara den yttersta bäraren av information utan som en av alla delar i 

underlaget som kan sökas fram ur BIM-modellen (Ekholm, Blom, Eckerberg, Löwnertz, & 

Tarandi, 2013). BIM ses som en del i utvecklingen för hur hanteringen av informationen och 

genom att lagra det i en central BIM-modell kan effektiveras då relevant information snabbare 

kan tas fram och revideringsarbetet kan utföras smidigare (Farr, Piroozfar, & Robinson, 2014); 

(Ghaffarianhoseini, o.a., 2017). 
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BIM kan enligt Bryde, Broquetas, & Volm (2013) ge bättre samordning i projekt och minska 

antalet fel i produktionen, bidra till ökad kostnadseffektivitet för projekten, bättre estimeringar 

av både kostnads-, tids- och materialåtgång och därmed ge högre produktivitet och kvalitet i 

projekten. 

Med digitala verktyg och BIM-modeller har det skapats nya möjligheter att planera 

produktionen i ett projekt (Azhar, Nadeem, Mok, & Leung, 2008). Det innebär att ett projekt 

byggs upp i en BIM-modell med alla de moment som finns i projektet, de delmoment som krävs 

och de provisorier som ska användas för att kunna genomföra projektet. Om BIM-modellen 

speglar de verkliga tänkta förhållandena kan olika produktionsmetoder testas mot varandra och 

på så sätt optimera den tänkta planen då det finns en djupare förståelse av förhållandena i 

genomförandet av projektet (ibid). För att kunna använda BIM-modellen för 

produktionsplanering behöver den uppdateras kontinuerligt under produktionen så den även 

beaktar nya förutsättningar som tillkommer under själva produktionen. BIM-modeller som inte 

uppdateras avviker från det verkliga utförandet och blir för inaktuella för att användas som 

relationshandling samt i förvaltning- och underhållsprocessen då de inte visar det som verkligen 

byggts. Om projekt ska gå mot att BIM-modellen blir gällande underlag behöver kraven i 

förfrågningsunderlaget beakta själva utvecklingen under projektets gång så de gällande 

handlingar bli aktuella och användbara genom hela byggprocessen.  

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Mätningar har gjorts gällande användandet av BIM i anläggningsbranschen där mätresultaten 

indikerar på att dagens krav gällande BIM är otydliga, för generella och ofullständiga samt 

kravställda på fel detaljeringsnivå (Åhl, 2018). Resultaten indikerar även att nuvarande 

förfrågningsunderlag inte är anpassade och utformade för att kunna kravställa 

informationsbärande BIM-modeller då de missar flertalet viktiga punkter. Under senare år kan 

det även ses att det finns stora skillnader i framtagna förfrågningsunderlag vad gäller avsteg 

från AB och ABT, skärpning av krav samt anpassning till respektive projekt (Trafikverket, 

2014). Detta ses leda till att det blir unika lösningar för respektive projekt, nya tolkningar för 

varje ny förfrågan, ett ökat administrativt arbete både vid anbudsgivning och genomförande, 

ökad risk för fel, ökad riskexponering och tillhörande kostnader samt försämrad kalkylerbarhet 

för projekten (ibid). Det ställer till med problem för beställare som upphandla och agerar i 

projekt där BIM ska användas som gällande underlag men även för de konsulter och 
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entreprenörer som ska lämna anbud på de projekt som ska upphandlas. Då det i bygg- och 

anläggningsprojekt hanteras stora mängder med information genom hela byggprocessen och 

spenderas mycket tid och pengar på att ta fram och realisera nya projekt kan stora besparingar 

göras om processen effektiveras och förtydligas. BIM är för många inget nytt begrepp men att 

använda BIM i produktionsplaneringen är för många nytt och kommer förändra deras sätt att 

verka i projekt vilket i sin tur påverkar hur kravställande underlag ska utformas och vad de ska 

innehålla. För att BIM ska bli användbart över en bredare front måste utformningen av de 

kravställande handlingarna ses över så de bättre kan hantera ovan nämnda problem. Vidare 

måste även de eventuella förekommande begränsande faktorerna som hämmar 

implementeringen av BIM lokaliseras och analyseras vidare för fortsatt utveckling. 

1.3 SYFTE, FORSKNINGSFRÅGOR OCH MÅL  

Syftet med denna studie är att studera de brister som finns gällande kravställning av BIM i 

förfrågningsunderlag när det ska användas för produktionsplanering i ett anläggningsprojekt. 

Därför studeras användandet och kravställning när BIM ska användas för produktionsplanering 

i ett större broprojekt i ett högtrafikerat vägområde med uppgift att säkerställa produktion, trafik 

och arbetsmiljö.  

Följande forskningsfrågor kommer vägleda arbetet med denna studie. 

Fråga 1: Hur kan syftet och olika tillämpningar kravställas i förfrågningsunderlaget för att öka 

förståelsen för hur BIM ska användas i projektet? 

Fråga 2: Hur kan förfrågningsunderlaget för kravställningen av BIM struktureras för att 

minska tolkningsmöjligheter och ge ökad förståelse för förutsättningarna i projektet?  

Fråga 3: Hur kan olika detaljeringsnivåer kravställas för BIM-modeller i anläggningsprojekt? 

Målet är att ta fram en rekommendation över vad som är viktigt vid kravställning av BIM och 

vad de kravställande underlagen bör innehålla när BIM ska användas i produktionsplaneringen. 

Effekten av studien är att hjälpa aktörer i bygg- och anläggningsbranschen att bli bättre på att 

beställa, kravställa och agera i projekt där BIM ska användas. 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 

För att genomföra studien inom tidsramen har några avgränsningar gjorts.  

• Det förutsätts att det är svenska regelverk och bestämmelser som är gällande så det tas 

inte hänsyn till andra länders regelverk i denna studie. 

• Det finns andra sätt att hantera digital information på, i denna studie är det BIM som 

avses då det är det som fallstudieorganisationen avser att implementera. De andra 

arbetssätten tas inte upp vidare i denna studie.  

• Studien riktar sig inte mot att ingående analysera själva utformning av programvaror 

och datorverktyg utan mer på kravställning och användning. 

• Studien har inte som avsikt att ändra rådande entreprenadjuridik utan fokuserar på hur 

utformning av kravställningen kan göras inom dess ram. Entreprenadjuridikens 

påverkan på arbetet med BIM är ett viktigt och stort område i sig själv som kommer 

behöva studeras vidare för att implementeringen ska öka och lämnas därför utanför 

denna studie. 

• Påverkan som olika entreprenadformer kan ha på ett projekt gällande BIM lämnas också 

utanför denna studie men kommer behöva studeras vidare. 

• För större djup i studien hade flertalet projekt och organisationer kunnat studeras. Med 

tiden som begräsningen ses det endast möjligt att studera endast ett och blir därför en 

avgränsning.  

1.5 DISPOSITION 

Nedan summeras och förklaras innehållet i de ingående kapitlen: 

Kapitel 1. Inledning: I kapitlet beskrivs bakgrunden till studien, problemformuleringen, dess 

syfte, forskningsfrågor och mål samt vilka avgränsningar som gjorts. Sedan förklaras 

dispositionen i rapporten och vilka intressenter rapporten riktar sig mot. 

Kapitel 2. Teori: I kapitlet beskrivs den vetenskapliga teori som ligger till grund för studiens 

område, som tillsammans med andra moment ska resultera i att forskningsfrågorna i studien 

kan besvaras 
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Kapitel 3. Metod: I metodkapitlet beskrivs genomförandet av examensarbetet och dess 

upplägg. Vidare förklaras även hur information har inhämtats och bearbetats och vilken roll 

fallstudieobjektet har haft för studien.  

Kapitel 4. Resultat & Analys: I kapitlet presenteras de resultat som framkommit från studien. 

Först förklaras varför de tre huvuddelarna valts och hur de har identifierats i studien för att 

sedan enskilt presentera och analysera resultatet för de olika delarna. 

Kapitel 5. Diskussion: I kapitlet diskuteras resultatet från studien och hur de knyts an till 

tidigare forskning. 

Kapitel 6. Slutsats: I följande kapitel besvaras de initialt ställda forskningsfrågorna med en 

slutsats för de tre huvudområdena.  Därefter presenteras en rekommendation för de åtgärder 

som jag anser behöver göras för att ta utvecklingen med BIM vidare samt förslag på område 

för vidare forskning. 

Kapitel 7. Referenser: Här framgår de referenser som använts i studien. 

Kapitel 8. Bilaga: I kapitlet framgår den intervjuguide som användes till intervjustudien.  

1.6 INTRESSENTER 

Studien riktar sig mot beställare, konsulter och entreprenörer som verkar i bygg- och 

anläggningsbranschen i projekt där BIM ska användas. För att förstå innehållet och kunna 

använda resultaten från studien behöver läsaren ha viss förståelse av digitala hjälpmedel, BIM 

och produktionsplanering.   
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2 TEORI  

I kapitlet beskrivs den vetenskapliga teori som ligger till grund för studiens område, som 

tillsammans med andra moment ska resultera i att forskningsfrågorna i studien kan besvaras. 

2.1 BYGGPROCESSEN OCH KRAVSTÄLLNING  

Byggprocessen är ett övergripande begrepp för hur ett bygg- och anläggningsprojekt tas från 

idé till projektering, produktion, vidare till förvaltning och slutfas, alltså hela byggverkets 

livscykel. Byggprocessen ser olika ut beroende på vilken typ av byggnadsverk som ska byggas, 

med vilken entreprenadform det ska göras, vem som är beställare med mera. De fyra 

huvudskedena för byggprocessen kan sammanfattas till följande enligt Hansson et al. (2015), 

där dess innebörd förklaras inom parenteserna. 

• Förstudie (Behovsutredning) 

• Projektering (Produktbestämning) 

• Produktion (Produktframtagning) 

• Förvaltning (Produktanvändning)  

I förstudien analyseras och utreds bl.a. behovet, vilka olika alternativen som finns, vad som 

behövs samt hur projektet ska finansieras. Slutligen ska beslut tas att gå vidare med det tilltänkta 

byggverket eller inte. Det finns ingen anledning att starta en projektering om det tidigt är 

uppenbart att projektet inte är genomförbart eller saknar ekonomiska-, tidsmässiga- eller 

administrativa förutsättningar för att genomföra det tänkta objektet (Granroth, 2011). Blir det 

beslut om att fortsätta arbetet med att realisera byggverket startar projekteringsskedet. Det är 

här den tänkta idén med byggnadsverket ska formuleras i text och det är här 

kravställningsprocessen egentligen startar fullt ut. Då möjligheten att påverka är störst i början 

av ett projekt är projekteringen viktig enligt Ottosson (2015) och en viktigt del för att utforma 

rätt kravställning för projektet. Projekteringen är en omfattande och krävande process som ska 

ligga till grund för att ett projekt tas från idé till produktion. Projekteringsprocessen är en iterativ 

process som succesivt ska leda till att beställarens målbild uppfylls, med balans för ekonomi, 

tidsåtgång och funktion (Hansson et al., 2015). För att lyckas med projekteringen är 

kompetensen och erfarenheten hos ledningen direkt avgörande på resultatet då det just är en 

komplex och krävande process.  
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Projekteringsledaren är den som driver projekteringen och är ansvarig och har som uppgift att 

realisera projektet enligt de förutsättningarna som framkommit i förstudien. 

Projekteringsförfarandet ser väldigt olika ut beroende på entreprenadform, objektstyp, 

omfattning, typ av beställare, storlek och så vidare. Att projektera handlar enkelt uttryckt om 

att ta fram ritningar och beskrivningar för projektet, men även att reda ut förutsättningar, 

uppfylla myndighetsbestämmelser, specificera beställarens krav och arbeta fram program och 

skisser. Ett förfrågningsunderlag ska bland annat innehålla en uppdragsbeskrivning, 

kravspecifikationer, administrativa bestämmelser och tekniska specifikationer för projektets 

olika delar. Förfrågningsunderlaget måste även innehålla en anbudsprövningsinstruktion för 

hur anbuden kommer värderas och vilka utvärderingskriterier som ska tillämpas för det aktuella 

projektet. I ett förfrågningsunderlag formuleras alltså all den kravställning som ska råda för 

projektet och kan se väldigt olika ut beroende på den upphandlande myndighet, projekts typ 

och så vidare. Förfrågningsunderlaget är det underlag som den upphandlande beställaren 

tillhandahåller till entreprenörer och konsulter vid en upphandling av ett projekt. Till 

förfrågningsunderlaget hör även de handlingar som kompletterar det, exempelvis BIM-

modeller och mängdföretäckning med mera.  

Resultatet från projekteringsprocessen förmedlas sedan vidare till upphandlingen av en 

entreprenör som ska ansvara för genomförandet av produktionen. Entreprenörens uppgift är att 

tolka kraven och förutsättningarna i förfrågningsunderlaget och lämna ett anbudsförslag på 

uppdraget för de moment som de anser behöver göras för att genomföra projektet och som 

samtidigt uppfyller beställarens krav. För offentliga myndigheter gäller lagen om offentlig 

upphandling (LOU) vid upphandling av projekt, där det är den part som lämnar lägsta anbudet 

och samtidigt uppfyller de rådande kraven som vinner uppdraget (Werling, 2012). I offentliga 

beställningar har kravbilden förändrats till att innefatta mer mjuka parametrar så som kapacitet, 

tidigare erfarenheter, kompetens med mera. Därför kan även upphandlingsprocessen se olika ut 

beroende på exempelvis vilken entreprenadform som ska gälla för projektet.  

Det är central utgångspunkt att förfrågningsunderlaget är tydligt utformat så att aktörerna kan 

bedöma och prissätta det rätt (Andersson Rosén, Mühlenbock, Willquist, & Svensson, 2013). 

Ett väl utarbetat förfrågningsunderlag med en tydlig struktur underlättar för leverantörerna i 

arbetet med att utarbeta sitt anbud men också för beställaren vid deras utvärderingen av anbuden 

och utformningen av avtalet med den tilldelade leverantören (Fryksdahl & de Jounge, 2012). 



 

 

8 

 

Är arbetet med förfrågningsunderlaget inte korrekt utfört kan det få stora konsekvenser i det 

kommande arbetet, till exempel i form av tvister och överklaganden (Söderberg, 2011). Om en 

leverantör inte förstår eller anser att förfrågningsunderlaget är oklart eller felaktigt bör den 

upphandlande myndigheten kontaktas för eventuellt förtydligande eller rättelse (Fryksdahl & 

de Jounge, 2012). Om en upphandlande myndighet under upphandlingen upptäcker att kraven 

måste ändras i väsentlig utsträckning måste upphandlingen normalt göras om från början. Att 

avbryta och skjuta upp en upphandling medför ofta stora finansiella konsekvenser för alla parter 

och göras därför endast om väldigt sakliga skäl föreligger (ibid).  

Efter anbudstilldelning är det sedan upp till entreprenören att forma sin organisation som ska 

genomföra projektet enligt beställarens mål och krav. Planering är en central del inom bygg- 

och anläggningsprojekt som projektledningen tillsammans med platsledningen ansvarar för. 

Produktionsplaneringen ska resultera i ett antal planer och produktionsdokument för hur 

projektet skall organiseras och genomföras och utgör underlag för styrningen av projektet 

(Hansson et al., 2015).  Produktionsplaneringen genomförs utifrån projektets förutsättningar 

med syftet att uppnå rådande krav i enighet med önskat resultat avseende tid, kostnader och 

kvalitet. Produktionsplanering handlar om att upprätta planer och använda dessa för att styra 

och samordna de involverade aktörerna som verkar i projektet. Produktionsledningens uppgift 

är att organisera, administrera, detaljplanera och samordna produktionsprocessen, i detta ingår 

även att svara för kontakten mellan entreprenörer, konsulter och andra aktörer (Svenska Teknik 

och Designföretagen, 2012). 

2.2 BIM 

Vid traditionell projektering och produktion är utgångspunkten att det är ritningar och 

beskrivningar och andra dokument som agerar som underlag för projektet. Mycket av arbetet 

utförs manuellt på papper och kräver en större organisation (Jongeling, 2008). Digitaliseringen 

har påverkat och förändrat processen för hur underlag tas fram och används samt hur 

kommnikationen mellan parterna hanteras. Med digitaliseringsprocessen av bygg- och 

anläggningsbranschen har projekterings- och produktionsprocessen förändrats och ett centralt 

begrepp som växt fram är Building Information Modeling (BIM). Det innefattar hur 

information samlas och hanteras digitalt i ett projekt (Hansson et al. 2015). En BIM-modell är 

enligt Antwi-Afari, Li, Pärn, & Edwards (2018) en objektsorienterad intelligent och 

parametrisk presentation av ett tänkt projekt. Där en virtuell spegelbild av det tänkta projektet 
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skapas i en modell så att lager av information kan läggas in och kopplas till önskad byggdel i 

modellen. Generellt handlar arbetsmetoden BIM om att på ett enkelt och organiserat sätt ta fram 

en BIM-modell och effektivt hantera informationen som läggs in i den. Arbetsmetoden syftar 

på att eliminera och motverka de förekommande informationsglappen som finns vid hantering 

och leveranser av traditionella underlag under byggprocessen (Granroth, 2011). Enligt 

Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston (2011) skapar arbetssättet med BIM nya möjligheter för 

relationer och roller mellan parter i projekten. Arbetssättet med BIM gör att information kan 

hanteras, om det görs på rätt sätt, som en obruten kedja där ingen information går förlorad under 

projektets livscykel (Bazjanac, 2006). För att förstå fördelarna med BIM i projekteringsskedet 

jämförde Jongeling (2008) tidsåtgången för en traditionell projektering med 2D-underlag med 

samma projektering då utförd med BIM underlag. Resultatet av studien ses i Figur 1 och 

beskriver enkelt hur arbetsbelastningen är mellan traditionell 2D-projektering och projektering 

med BIM.  

 

Figur 1 Arbetsbelastning vid 2d- och BIM-projektering (Jongeling, 2008) 

Initialt är arbetsbelastning högre med BIM men ses minska då revideringsarbeten blir 

effektivare att hantera, vilka ofta ses förekomma i slutskedena, än om ritningar och 

beskrivningar är gällande underlag. Om BIM-modellen är en central handling i projektet kan 

ritningar och annan information genereras direkt från BIM-modellen och om ändringar görs i 

modellen görs de även på ritningarna. Det är en tidsbesparande process och som kan inbringa 

ett kvalitetssäkert sätt att hantera handlingar på då det även minimerar risken för hantering av 

fel ritningsversioner. Undersökningar visar att BIM oftare används i tidigare skeden i 
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byggprocessen, främst vid projektering och produktion och mindre vid förvaltning och 

underhållsarbeten (Eadie, Browne, Odeyinka, & Mckeown, 2013).  

För implementeringen av BIM har tankesättet i Figur 2 blivit en utgångspunkt för vilken 

mognadsnivå som arbetet med digital information hanteras på och används som stöd för att 

sätta en nivå på utvecklingen i branschen. Nivå 2 måste uppnås för att hantera ett projekt enligt 

kraven för BIM.  

 

Figur 2 Mognadsnivå digital informationshantering (Trafikverket, 2015). 

Det behöver inte vara så att användning av BIM är fördelaktigt i alla typer av projekt. Mindre 

och enklare projekt behöver inte dra fördelar av den typen av styrning och hantering av 

information. Där kan enklare 3D-visualiseringsmöjlighet vara fullt tillräckligt för det behov 

som finns. Det ses även att BIM kan ge bättre samordning genom utnyttjande av möjligheterna 

att göra stora geografiska datamängder användbara i planering och byggande, och att bygg- och 

anläggningsbranschen kan börja närma sig tillverkningsindustrin vad gäller upphandling, 

tillverkning, och transporter "just-in-time” (Ekholm et al. 2013).  

Valet av olika tillämpningar och syftet med BIM i projektet påverkar vilka krav som ska ställas 

för utformningen av BIM-modellen och om BIM-modellen ska användas som underlag måste 

den visa en korrekt bild av projektet. Enligt Nilsson (2014) är det endast en klick med företag 

som behärskar BIM och tas generellt inte på allvar förrän det kravställas i upphandlingar. Hur 

ser då kravställnigen av BIM ut i Sverige, hur ligger vi till gentemot andra länder? 
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2.2.1 BIM i Sverige 

Det finns idag inga krav på att BIM ska kravställas vid upphandlingar på den privata marknaden 

men då många aktörer utför projekt åt svenska myndigheter går utvecklingen åt rätt håll.  På 

initiativtagande från regeringen har det införts att statliga myndigheter ska införa BIM i sina 

organisationer. Akademiska Hus, Fortifikationsverket, Riksdagsförvaltningen, 

Specialfastigheter Sverige AB och Statens Fastighetsverk är överens om att gemensamt 

samarbeta för att främja utvecklingen och användandet av BIM i förvaltning och byggprojekt 

(Tyréns, 2018). Trafikverket har genom sitt beslut 2013 att implementera och kravställa BIM i 

alla nya projekt, även tagit ett steg i rätt riktning. Trafikverket är en stor beställare av 

infrastrukturprojekt och spelar därför en stor roll för utvecklingen i anläggningsbranschen. Det 

är faktorer som ökad produktivitet, kostnadseffektivitet och hantering av information ur 

livscykelperspektiv som är anledning till att de har börjat kravställa BIM (Trafikverket, 2017). 

Trafikverket har tillsammans med fem andra statliga organisationer tagit krafttag för att få en 

bredare användning av BIM i sina respektive verksamheter. År 2015 ska Trafikverkets samtliga 

nystartade projekt ha en BIM-inriktning och 2018 ska de statliga förvaltningsmyndigheterna 

börjat använda BIM i förvaltningsskedet (Nilsson, 2014). Under 2015 formulerade Trafikverket 

krav gällande mognadsnivå 2 enligt i Figur 2 för att sedan gradvis införa nya krav som avser 

mognadsnivå 3 i den takt som är möjlig i praktiken (Trafikverket, 2015).  

Med de senaste årens trend och behov att kunna hantera digitala leveranser har arbetet 

intensifierats med att anpassa kravställande underlag för BIM. Den svenska bygg- och 

anläggningsbranschen är av byråkratisk karaktär vilket medför att utveckling tar tid då det är 

mycket underlag med lagar och regler för byggande i Sverige som måste revideras och 

anpassas. De statliga aktörerna är alla överens om att det behöver utvecklas standardiserade 

system för kravställning av digital information och BIM (Tyréns, 2018). Ledande bygg- och 

anläggningsföretag har tillsammans med branschorganisationer och myndigheter tagit stort 

ansvar för att utvecklingen ska gå framåt. Underlag som AB04, ABT09, ABK09, AMA och 

BSAB 96, som alla är centrala delar i Sveriges bygg- och anläggningsbransch, har inte varit 

anpassade för hantering av digital information och BIM. Det har satsats stora resurser på detta 

de senaste åren, vilket har resulterat i att de nya underlagen som kommit och kommer komma 

ut framöver ska vara anpassade för digital informationshantering och BIM. Nationella 

Riktlinjer för BIM är ett av de projekt som ingår i Smart Built Enviroments innovationsprogram 
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(Smart Built Environment, 2018). De utvecklade riktlinjerna kommer bland annat innehålla 

gemensamma begrepp, processer och stöd till digitala informationsleveranser. Riktlinjerna ska 

möjliggöra informationsleveranserna genom hela livscykeln och bygger på nationella och 

internationella branschgemensamma och öppna standarder för processer, datamodeller och 

begrepp. CoClass kommer utgöra stommen för begreppsdelen, alltså det gemensamma språket 

i branschen (ibid). Datamodeller ska utgå från IFC-standarden med neutrala filformat för ökad 

interoperabilitet mellan programvaror så information inte går förlorad vid leveranser i 

byggprocessens olika skeden (ibid).  Sverige väntar enligt en rapport av WSP på ”the tipping 

point” för implementeringen av BIM på statlig och privat nivå, som syftar på vad som krävs för 

att på bredare front kunna effektivisera bygg- och anläggningsbranschen (Kairos Future, 2011). 

BIM Alliance, som branschorganisation för BIM, har startat arbetsgruppen byggherrekrav, med 

uppdrag att definiera hur byggherrar bättre ska kravställa BIM. Kravställandet gäller både för 

hantering av information under projektgenomförandet och hur information levereras vidare från 

projekt till förvaltning. Det är endast en av alla de projekt som är igång så det ses vara ett väl 

pågående arbete med att anpassa den svenska bygg- och anläggningsbranschen för BIM.    

2.2.2 BIM i andra länder  

Internationellt börjar offentliga beställare kräva användning av BIM i projekt och det finns en 

rad standardiseringsarbeten igång världen över alla med avseende att effektivera användandet 

av BIM och göra arbetssättet mer tydligt och strukturerat. Länder som Singapore, Japan, Norge, 

Finland, Storbritannien, Tyskland och USA ligger alla långt framme när det gäller 

implementeringen av BIM i deras bygg- och anläggningsbranscher. Enligt Wong, Wong, & 

Nadeem (2011) är det länder i de nordamerikanska och de skandinaviska regionerna de globalt 

ledande i utvecklingen av BIM och dess implementering, något som Khosrowshahi & Arayici 

(2012) även påpekar. Från slutredovisningen av ett projekt initierat av BIM Alliance, har de 

nordiska grannländernas arbete med BIM uppmärksammats. Finland, Norge och Danmark är 

alla före Sverige i implementeringen av BIM och kravställning av det i offentliga projekt (BIM 

Alliance, 2016). Den danska staten är en stor supporter av BIM och har därför lagstiftat att i 

alla större offentliga projekt ska digital informationshantering användas med öppna och 

branschgemensamma standarder. I Norge tillsattes 2013 en kommitté inom Norsk Standard som 

lämnade synpunkter på behovet av ändrade standardavtal med hänsyn till BIM. Det norska 

Statens vegvesen har beslutat att från 2015 använda öppna format i alla sina projekt 
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(Trafikverket, 2014). I Finland har staten börjat kravställa BIM fullt ut i offentliga projekt 

(Khosrowshahi & Arayici, 2012). I andra länder pågår även ett stort krafttag för 

implementeringen av BIM. I Storbritannien har regeringen tagit det strategiska beslutet att med 

hjälp av sina upphandlingar se till att BIM implementeras i alla led och är obligatoriskt sen 20 

maj 2011. I Singapore implementerade deras byggnadsverk, BIM Roadmap 2010 för ökad 

implantering av BIM i offentliga projekt (Kaneta, Forusaka, Tamura, & Deng, 2016). Stora 

länder som Kina och Indien ser båda en stor framtid för utvecklingen av BIM i bygg- och 

anläggningssektorn. Det är alltså en pågående trend i fler länder att förändra sättet att arbeta 

med digital information och BIM samt juridiken kring det i bygg- och anläggningsprojekt.  

2.3 TILLÄMPNINGAR MED BIM 

De vanligaste tillämpningar som används med BIM är visualisering, tidsplanering, 

resursplanering och mängdavtagning (Azar, 2011). Vid mindre enklare projekt behöver det inte 

vara nödvändigt och ekonomiskt försvarbart att tillämpa alla aspekter med BIM. Finns det en 

högre förståelse om praktisk användning med BIM och dess tillämpningar, kan fördelarna som 

de genererar till projektet lättare motiveras och framhävas (ibid). Är inte tillämpningarna 

förstådda av ledande parter blir det svårt att tillämpa dessa på ett bra och effektivt sätt. 

Denna studie fokuserar på användande och kravställning av de tillämpningar som är mest 

användbara vid produktionsplanering med BIM. Det är tillämpningar för visualisering, tid- och 

säkerhetsplanering som fokus lagts på då de är grunderna i produktionsplanering samt i enighet 

med syftet för själva studien.  

2.3.1 Visualisering 

Den främsta tillämpningen med BIM ses vara att modellen används som ett 

visualiseringsverktyg för att få en bättre förståelse om förutsättningarna i objektet, vilket kan 

vara svårare att få fram från ritningar (Succar, 2009). Azhar (2011) pekar också på att en korrekt 

geometrisk uppbyggd BIM-modell är den huvudsakliga fördelen då den kompletterar 

ritningarna och beskrivningar så att saker som genomförbarhet och utformning blir lättare att 

skapa sig en förståelse för och leda till att en bättre helhetsbild kan fås över projektet. Från 

undersökningen som Bosch-Sijtsema, Isaksson, Lennartsson, & Linderoth, (2016) gjort 

framgick det att BIM främst används för visualisering samt för kollisonskontroll och 

samgranskning. Med visualisering kan kollisionskontroller göras för att se genomförbarheten 
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av olika moment i projektet. Om dessa kollisioner kan upptäckas i tidigare skeden, kan de 

åtgärdas och planeras för vilket leder till att det uppkommer färre fel i produktionen. Om de 

inte hade upptäckts hade det synts i produktionen och kunnat medföra en tidskrävande och 

kostsam process då följder som stillestånd påverkade många parter. 

Beställare efterfrågar idag mer visualiseringsmöjligheter för att kunna se hur det framtida 

projektet kommer se ut och kunna testa olika utformningar mot varandra för att få fram det 

bästa möjliga alternativet (Azhar, 2011). Möjligheterna som visualisering medför för 

kommunikationen mellan ledning och produktion för också med sig många fördelar (BIM 

Alliance, 2016). När platsledningen planerar för olika moment i produktionen tar de fram en 

arbetsberedning, som innehåller förklaringar för de moment som ska utföras, hur de ska gå till, 

med vilka resurser och under vilken tid. Kan denna arbetsberedning kompletteras med en BIM-

modell där momentet visuellt visas för yrkesarbetarna kan de få en högre förståelse för 

utförandet och minskar i sig risken för missförstånd vid montage med mera. Det är även lättare 

att kommunicera med beställaren om hur genomförandet av kritiska moment ska gå till.  

2.3.2 Tidsplanering med 4D-BIM  

Tidsplanering är ett centralt moment i produktionsplanering där projektets olika moment tas 

fram och tidsätts. För att få BIM-modellen att efterlikna de verkliga förhållandena bör 

produktionsplaneringen göras på ett sätt som tar med tiden som parameter. Under produktionen 

av ett projekt förändras dess utseende och nya förutsättningar framkommer. Om det tillämpas 

på en BIM-modell får den så kallad 4D-utformning Hu & Zhang (2011) och kan då användas i 

produktionsplaneringen för projektet. Det görs genom att produktionstidplanen för projektet 

tillsammans med modellen läggs in i en programvara, exempelvis Navisworks, där respektive 

aktivitet och byggdel kopplas ihop. Det ses att arbete med en central BIM-modell där direkt 

koppling finns till tidplanen underlättar produktionsplaneringen av projektet.  

En väldigt användbar del som tillämpningen medför är att det kan utföras simuleringar av den 

tänkta tidplanen och modellen (Azhar, Nadeem, Mok, & Leung, 2008). Med dessa simuleringar 

kan olika produktionsmetoder analyseras mot varandra, så att den bästa tidsplanen väljs och där 

valet baseras på en djupare förståelse om rådande förutsättningarna vilket i sig ökar 

medvetenheten och samordningen. Idag ges ofta en statisk bild av själva slutprodukten där 

vägen till slutprodukten inte visualiseras. BIM-modellen kan med 4D-BIM användas som 
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underlag till arbetsberedningar, som enligt (ibid) leder att en ännu högre förståelse kan fås för 

genomförbarheten och hur moment ska utföras. Det anses också kunna förbättra 

kommunikationen inom projekten och med utomstående parter (Platt, 2007); (Staub-French & 

Khanzode, 2007). 

2.3.3 Säkerhetsplanering med BIM 

Enligt Wang, Zhang, & Teizer, (2015) är schaktarbeten en av de största riskerna i 

anläggningsbranschen men även en av de vanligaste byggaktiviteterna, där djupa schakter och 

branta slänter ofta förekommer. Genom att lägga in tidsplanen i BIM-modellen kan 

säkerhetsplaneringen utföras på ett bättre sätt enligt (Sulankivi, Kähkönen, Mäkelä, & 

Kiviniemi, 2010). När simuleringar görs med modellen kan riskfyllda moment lättare 

lokaliseras och åtgärdas innan själva produktionen kommer till det momentet, än vad det går 

att göra från ritningar. En arbetsplats är av en dynamisk karaktär och ska därför visualiseras och 

planeras på det sättet för bästa förståelse och samordning för att slutligen få en så säker 

arbetsplats som det går. Under produktionen kan även nya riskmoment växa fram, vilka måste 

beaktas och genom att använda 4D-BIM för produktionsplaneringen kan de lättare ses och 

planeras för (Zhang, Teizer, Lee, Eastman, & Venugopal, 2013). I säkerhetsplanering är det 

mycket förebyggande arbete som görs för att minimera uppkomsten av olyckor. Genom att 

utföra dessa simuleringar kan bättre beslut av säkerhetsåtgärder göras samt kommuniceras ut 

till berörda parter. I modellen kan säkerhetsåtgärder som fallskyddsstaket, krockzoner och 

andra barriärer läggas in och visualiseras på de ställen de behövs i produktionen. Det kan vara 

bra att utföra denna typ av tillämpningar vid väg- och broprojekt där det förekommer höga 

trafikflöden, ändringar av körbanor och behov av säkerhetsprovisorier. Idag görs trafikplaner 

på skisser och ritningar men med BIM kan trafikplanen istället göras direkt i modellen och 

visualiseras med dess olika lägen under produktionen. Även här kan simuleringar vara till hjälp 

då olika trafikplaners påverkan på trafiksäkerheten kan testas mot varandra. 

2.3.4 Andra tillämpningar 

Mängdavtagning, resurs- och kostnadsplanering är tillämpningar som är användbara med BIM 

idag används över bredare front. Är modellen uppbygg på rätt sätt kan riktiga mängder för 

objektet genereras direkt från modellen. Materialegenskap och annan information knyts till ett 

geometriskt element med volym som programvarorna kan sammanställa till en 

mängdförteckning. Idag görs dessa mängdförteckningar delvis manuellt, vilket är tidskrävande, 
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men även då mängderna är baserade på egna antagande och förenklingar byggs det in en 

osäkerhet i förteckningens riktighet. Då dessa tillämpningar inte är centrala i denna studie 

analyseras de inte närmre utan ta upp kort då de är viktiga moment i produktionsplaneringen 

som en entreprenör gör. Om utformningen av BIM-modellen görs enligt kraven för 

tidsplanering medför det att dessa tillämpningar kan utföras, med vissa små modifikationer för 

kravställning som måste studeras närmre. 

2.4 STANDARDISERAT SYSTEM FÖR DETALJERINGSNIVÅ 

För att använda en BIM-modell som en informationsbärare är det viktigt att den har tillräcklig 

detaljeringsnivå för det syftet som den är tänkt att användas till (Iversen & Knoop, 2015). För 

att kunna kravställa rätt nivå och få ut den omfattningen som önskas med BIM samt i vilket 

skede har viktiga begrepp som Level of Detail (LOD), Level of information samt Level of 

Development vuxit fram. Ett standardiserat system för detaljeringsnivå har utvecklats av 

amerikanska BIM Forum med stöd av statliga representanter (BIMFORUM, 2019).  De anses 

som en ledande part för hantering och kravställning av BIM och ligger bakom mycket av det 

arbete som pågår internationellt och ger årligen ut flertalet rapporter för utvecklingen av BIM i 

branschen. Resultat från en studie utförd på Trafikverket visar att problem med kravställningen 

av BIM ofta är kopplat till kravnivå för LOD (Åhl, 2018). De olika detaljeringsnivåerna enligt 

systemet för LOD är uppbyggt på följande sätt där möjliga tillämpningar för de olika nivåerna 

framgår samt vilka produkter som kan genereras enligt (BIMFORUM, 2019); (Gustavsson, o.a., 

2012). 

LOD 100 (förslagshandling, projektering) 

Byggnadens 3D-modell är utvecklad för att representera informationen på grundnivå. Därmed 

är det endast möjligt att skapa en konceptuell modell i detta skede. Parametrar som område, 

höjd, volym, plats och orientering behöver vara definierade. Exempel på tillämpningar som kan 

utföras enligt kraven för nivån: 

• Anbudskalkyler med olika systemval 

• Riskinventering  

• Gestaltning  

• Energisimulering 

LOD 200 (systemhandling, projektering)  
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Med tillägg av föregående nivå ska modellen med detaljeringsnivå LOD 200 definiera allmänna 

rumsobjekt, alltså en allmän modell där objekt modelleras med ungefärliga mängder, storlek, 

form, placering och orientering. Även icke-geometrisk information kan bifogas till 

modellobjekten. Exempel på tillämpningar som kan utföras enligt kraven för nivån: 

• Kalkyler 

• Tidplan  

• Säkerhetsplanering  

• Riskinventering  

• Produktionsförberedelser  

• Körningar av system (växlare, pumpar m.m.)  

• Kollisionskontroller  

• Koppling mot miljödatabaser 

LOD 300 (bygghandling, produktion)  

För att komma upp i nästa nivå, LOD 300, krävs förutom kraven från de tidigare nivåerna, 

noggrant utförda modelleringar- och ritningar där objekt definieras med specifika system, exakt 

kvantitet, storlek, form, placering samt orientering. Även icke-geometrisk information så som 

kostnadsberäkningar och bygghandlingar tas med i LOD 300. Exempel på tillämpningar som 

kan utföras enligt kraven för nivån: 

• Produktionskalkyl  

• Mängdförteckningar  

• Produktionstidplan  

• Säkerhetsplanering  

• Produktionsförberedelser  

• Kollisionskontroll  

• Koppling mot miljödatabaser  

LOD 350 (tillverkningshandling för arbetsplats) 

Modellelementet representeras grafiskt inom modellen som ett specifikt system, objekt eller 

montering i fråga om kvantitet, storlek, form, plats, orientering och gränssnitt med andra 

byggsystem och icke-grafisk information kan också bifogas till modellen. Delar som är 
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nödvändiga för samordning av elementet med närliggande eller bifogade element är 

modellerade. Exempel på tillämpningar som kan utföras enligt kraven för nivån: 

• Produktionskalkyl  

• Mängdförteckningar  

• Produktionstidplan 

LOD 400 (tillverkningshandling för produktion av t.ex. Prefab element)  

Ett objekt med detaljeringsgrad LOD 400 ska vara tillräcklig, både när det gäller detaljer och 

noggrannhet, redo för fabrikstillverkning av den modellerade komponenten. Objekt som 

konstruerats ska kunna mätas direkt från modellen utan att referera till anteckningar eller annan 

information. Exempel på tillämpningar som kan utföras enligt kraven för nivån: 

• Produktionskalkyl  

• Mängdförteckningar  

• Produktionstidplan 

LOD 500 (relationshandling, förvaltning)  

För att uppnå LOD 500 krävs det att objektet som förverkligats överensstämmer med den 

framtagna modellen. Den ska alltså motsvara modellen i avseende faktiska och exakta storlekar, 

form, plats och kvantitet. Det är först när byggnadsverket verkligen är färdigt och inga 

ytterligare förändringar kommer göras som det är möjligt att uppnå denna nivå. Exempel på 

tillämpningar som kan utföras enligt kraven för nivån: 

• Förvaltningsmodell  

• Kontroll över ytor och dess funktion  

• Energiåtgång 

• Vad är inbyggt i fastigheten  

• Koppling mot miljödatabaser 
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3 METOD 

I metodkapitlet beskrivs genomförandet av examensarbetet och dess upplägg. Vidare förklaras 

även hur information har inhämtats och bearbetats och vilken roll fallstudieobjektet har haft 

för studien.  

3.1 GENOMFÖRANDE 

Examensarbetet började med att den externa handledaren på Trafikverket hade en idé att 

undersöka hur BIM kunde användas och kravställas i projektet för den nya bron över Kalix älv 

för att säkerställa produktion, arbetsmiljö och trafik. En projektplan togs fram för arbetet i ett 

tidigt skede så att syftet med arbetet var förstått och kompletterades med en 

problemformulering. En tidplan upprättades även innehållande de moment som ingick i arbetet 

för att ta det från start till mål.   

Initialt började arbetet med att sätta sig in i Trafikverkets miljö och i deras system samt att 

genomgå kurser för hur BIM används i Trafikverkets organisation. Allt eftersom förståelsen för 

projektet ökade börja arbetet med att studera de olika modellerna som var levererade. 

Produktionstidplanen som projektgruppen tagit fram kopplades ihop med 

samordningsmodellen och tillämpningsmöjligheterna testades för produktionsplanering med 

4D-BIM med fokus på dynamik och säkerhetsplanering i produktionen. Det upptäcktes snabbt 

att de levererade modellerna innehöll en del brister. Modellerna var inte anpassade för 

produktionsplanering med BIM utan var väldigt råa och endast uppbyggda för enklare 

visualisering. Modellernas utformning och de brister de hade gav insikter som användes för att 

föra vidare arbetet med kravställning av BIM generellt. Arbetet har varit i nära anslutning till 

projektgruppen för fallstudieprojektet, med deltagande på möten och aktivt hjälpt till med 

produktionsplaneringen vilket har lett till en ökad involvering och en djupare förståelse för 

underlaget i projektet och dess förutsättningar. Arbetsgången med de moment som ingått i 

studien sammanfattas i Figur 3. 
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Figur 3 De ingående momenten för studien (Martin Lundström 2019) 

3.2 LITTERATURSTUDIE  

Litteraturstudier är en central och stor del i arbetet med vetenskapliga studier. Att studera 

rådande forskning och vad de grundar sig på för ett område är viktigt för att själv kunna skapa 

en studie med bra förankring i rådande forskning. Litteraturstudien är också en stor del i 

förbättringen av den egna förmågan att inhämta information, granska dess trovärdighet, sortera 

ut kunskap och slutligen få fram intressant underlag som kan användas i den egna studien. I allt 

vetenskapligt arbete är litteraturmaterialets trovärdighet av yttersta vikt så studien grundas på 

korrekta teorier och kunskaper. Därför togs några egna kriterier fram för vilka vetenskapliga 

artiklar som skulle få användas som underlag i denna studie. Vetenskapliga artiklar och annat 

material skulle vara erkända och granskade av andra parter samt att vetenskapliga arbeten skulle 

vara citerade så dess trovärdighet kunde anses tillräcklig. Under litteraturstudien sågs snabbt 

vad som var de accepterade åsikterna för studiens område och artiklar som avvek från detta 

kunde då sorteras ut. Annat material till studien skulle vara utgivna eller producerade av källor 

som baserade sitt arbete på forskning eller erkända organisationer med bekräftad hög kunskap 

och kompetens. Mycket av underlaget som studerades var utgivit av branschorganisationer och 

andra aktörer som står bakom styrande dokument och regelverk kopplade till 

fallstudieorganisationens område. Att söka litteratur till studien är en process som pågått 

kontinuerligt och då blev nedanstående frågor centrala under litteraturstudiens gång 
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• Har materialet blivit granskat? Av vem och hur? 

• Är den framtagna litteraturen relevant för den egna studien? 

• Har materialet använts eller blivit citerat i något annat arbete? 

3.3 INTERVJUSTUDIE 

För att få en djupare förståelse om hur BIM används i bygg- och anläggningsbranschen utfördes 

en kvalitativ intervjustudie, där ett antal personer med direkt koppling till området för studien 

intervjuades. Att genomföra en intervjustudie är en metod för datainsamling med avsikt att få 

material till en undersökning eller förslag och synpunkter på ett önskat scenario (Lantz-

Andersson, 1993). Forskningsprocessen är oftast induktiv, alltså att man på sina iakttagelser 

eller data försöker komma fram till en förklaring eller en modell av något (ibid). 

Utgångspunkten i kvalitativa studier är att verkligheten kan uppfattas på olika sätt och att det 

inte finns en absolut och objektiv sanning om ett scenario. Intervjuerna var semistrukturerade 

där en intervjuguide med förvarnade frågor och tillhörande följdfrågor skickades ut till 

respondenterna som diskuterades muntligt för att sedan sammanfattas och användas i 

kommande arbete. Utformningen av intervjuguiden ses i Bilaga A. Intervjuerna utfördes med 

beställare, konsulter och entreprenörer, alla verksamma i anläggningsbranschen och i projekt åt 

Trafikverket och ses i Tabell 1. Respondenternas åsikter ansågs vara trovärdiga och användbara 

i studien då de alla hade en stor kunskap inom sitt område och kom i daglig kontakt med 

studiens område. 

Tabell 1 Intervjuade personer 

Intervjuade personer i studie kopplat till kravställning av BIM enligt frågor i Bilaga A.  

Tjänst och ålder på intervjuad person  Organisation Roll 

Datasamordnare-BIM, 59 Trafikverket Beställare 

Teknikspecialist, 46 Trafikverket Beställare 

Projektledare, 56 Trafikverket Beställare 

Datasamordnare 49 (konsult) Trafikverket Beställare 

Bitr. projektledare 60 (konsult) Trafikverket Beställare 

BIM-samordnare, 33 Sweco Konsult 
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Uppdragsledare, 45 Sweco Konsult 

Platschef, 29 NCC Entreprenör 

 

3.4 FALLSTUDIE 

Då arbetet har grundat sig mycket i fallstudieprojektet studerades även fallstudielitteratur för 

att kunna prova erhållna teorier och vetenskap i ett fallstudieprojekt på korrekt sätt. Fallstudier 

kan betraktas som ett sätt att studera ett fenomen i sin naturliga kontext och är en undersökning 

där ett eller fler fall studeras mer detaljerat och i flera dimensioner. Enligt Yin (2009) är en 

fallstudie en empirisk undersökning som behandlar ett nuvarande fenomen i sitt verkliga 

sammanhang. Fallstudier kan användas för att testa ett problem i ett eller flera verkliga projekt 

med avsikt att få en förklaring av en ställd forskningsfråga eller för att på ett utforskande sätt 

kunna testa teorier eller kunskaper i ett verkligt projekt och på så sätt få fram ett resultat 

(Saunders , Lewis, & Thornhill, 2009).  

3.4.1 Fallstudieorganisation – Trafikverket   

I egenskap av detta genomfördes en fallstudie hos Trafikverket, en svensk statlig 

förvaltningsmyndighet som ansvarar för planering, byggande samt drift och underhåll av 

statliga vägar, broar och järnvägar. Inom ramen för detta arbete valdes fallstudiemetodiken som 

metod för att studera användning och kravställningen av BIM i ett infrastrukturprojekt. Studien 

genomfördes på Trafikverkets investeringsavdelning i Luleå. Orsaken till att studien 

genomfördes grundar sig i Trafikverkets beslut 2013 om att BIM skulle implementeras i 

organisationen. Tanken bakom beslutet var att BIM skulle öka produktiviteten och 

innovationsförmågan i branschen, effektivisera informationsflödet genom ett minskat 

informationstapp mellan skedena, förbättra kvaliteten på leveranserna och därmed kvaliteten 

på anläggningens livscykel (Trafikverket, 2017). Trafikverket ska även verka för utveckling av 

branschgemensamma standarder, gemensamt digitalt språk och verktygsneutrala regelverk. 

Genom att byta informationsbärare från ritningar till modeller kan nya arbetssätt och verktyg 

användas för att ta fram och realisera projekt. Införandet av BIM och omställningen som 

arbetssättet medför kommer påverka alla delar av Trafikverket och innebära en stor 

organisationsförändring. Det modellorienterade arbetssättet hos Trafikverket sker bland annat 

genom ämnesområdes-, samordnings- och presentationsmodeller och är tillsammans själva 
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grunden för digitala modeller hos Trafikverket och ska innehålla den information och delar som 

myndigheten kravställer. Det kan se olika ut och beror på vilken typ av projekt det är och hur 

det ska styras. De som kommer i kontakt med BIM på Trafikverket är projektledare, BIM-

samordnare, projektingenjörer, datasamordnare, enskilda ämnesområdesspecialister samt 

parterna hos de aktörer som utför projekt åt Trafikverket.  

Trafikverket har en väl framarbetad inköpsmodell för hur upprättandet av ett 

förfrågningsunderlag görs som leverantörsbranschen är väl insatta i och känner till. Initialt tas 

en uppdragsbeskrivning (UB) fram genom att systematiskt ”ropa in” krav via 

ämnesområdesspecifika UB-bilagor för de produktleveranserna som avses samt att via 

ändringar och tillägg anpassa dessa krav till projektet. I uppdragsbeskrivningen framgår de krav 

som är gällande för BIM för de olika teknikområdena där även syfte och LCC-perspektiv ska 

framgå. Efter kontraktsskrivning med en konsult svarar den sedan med sin tolkning av det 

arbete de ska utföra i en projekteringsbeskrivning (PB). Därefter upphandlar organisationen två 

produkter, en vägplan som systemhandling och ett förfrågningsunderlag som bygghandling som 

båda baseras på uppdragsbeskrivningens innehåll. 

3.4.2 Fallstudieprojektet – Bron över Kalix älv 

Orsaken till studien var även att det fanns ett intressant och aktuellt projekt på Trafikverket i 

Luleå som sågs som ett pilotprojekt i norrbottensregionen gällande arbete med BIM. Det valda 

projektet är den nya E4 bron över Kalix älv där anledningen till att det skulle byggas en ny bro 

är det nya bärighetskravet BK4 som ska införas i Sverige. Då det var ett försämrat skick på den 

nuvarande bron skulle omfattande underhållsåtgärder ändå behöva göras inom en snar framtid 

så beslut togs att bron istället ska ersättas med en ny. Projekteringen av den nya bron startade 

2016 och produktionen väntas starta i maj 2019 och vara färdigställd under 2021. Den nya bron 

ska byggas fem meter parallellt från den befintliga och när den nya bron sedan är färdigställd 

ska trafiken ledas om så att den nuvarande bron kan rivas. Höga trafikflöden, schakter, 

logistiska problem och svåra produktionsmoment är några exempel på faktorer som kommer 

försvåra produktionen och därmed säkerheten i projektet. I den nuvarande bron går även 

ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme samt el-, fiber- och teleledningar som alla måste flyttas 

och ledas om till den nya bron. Det är ett projekt som har flertalet olika gestaltningar under 

produktionstiden och den befintliga bron måste även vara i fullt bruk tills den nya är klar. För 

att kunna stötta produktionsplaneringen sågs möjligheten att studera hur BIM kunde användas 
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för att säkerställa trafik, produktion och arbetsmiljö. Då det finns många intressenter för 

projektet med pendlare och andra trafikanter som är beroende av bron ses även möjligheten att 

öka förståelse för projektet med visuella modeller. Projektet är upphandlat som en 

utförandeentreprenad, i två delar, en vägdel och en brodel med konstruktionsansvar.  

3.4.3 Delleverans  

För att få en förståelse om hur Trafikverket arbetar med kravställning av BIM i sina projekt och 

hur det används i det dagliga arbetet utfördes ett skarpt arbete i projektet med nya bron över 

Kalix älv. Momentet ingick i studien för att få en bättre förståelse i hur processen går till vid 

upprättandet av ett förfrågningsunderlag och hur utformning av kravställande underlag görs. 

Tanken vara att se om det gick att förtydliga syftet med BIM i projektet så det bättre framgick 

i underlaget samt se över strukturerna i underlaget så kravställningen blev tydligare och 

matchade det tänkta syftet. För att ta reda på syftet och vilken roll BIM skulle ha i projektet 

fördes kontinuerliga diskussioner med projektgruppen och observationer gjordes på hur 

organisationen arbetade med BIM på en daglig basis. Som utomstående part kunde en objektiv 

inställning hållas till fallstudieprojektet. Tanken var även att se vilka tillämpningar som skulle 

kunna användas i projektet så att kravställningen av dessa skulle komma med i underlaget. Med 

egna erfarenheter, observationer och inläst kunskap utformades en strategi för hur BIM skulle 

användas i projektet. Målet var att skriva ihop både nya och kompletterande texter för att 

förtydliga de redan ställda kraven, för att sedan skickas ut som ett kompletterande 

förfrågningsunderlag (KFU) till entreprenörerna som räknade på projektet. Arbetet med 

delleveransen medförde att det gjordes en omfattande genomgång av styrande och stödjande 

dokument och andra underlag som förfrågningsunderlaget baserades på. Detta ledde till att en 

bättre insikt erhölls för hur ett projekt hanterades och blev till på fallstudieorganisationen och 

hur branschen såg ut och fungerade. Från arbetet med delleveransen uppdagades svårigheter 

som var kopplade till utformning och struktur av nuvarande underlag vilket resulterade i att nya 

dimensioner adderades till det egna arbetet vilket motiverade till dess fortsatta framfart. Genom 

hela arbetet utfördes även observationer, på ett ostrukturerat sätt, där anteckningar fördes om 

personers åsikter i olika frågor som besvarades på möten och andra tillställningar, vilken även 

bidrog till studiens framfart. Fallstudieprojektet har fungerat som ett bollplank genom hela 

studien där teorier och erhållen kunskap från studiens olika moment har testats i de levererade 

modellerna. 
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4 RESULTAT & ANALYS 

I kapitlet presenteras de resultat som framkommit från studien. Först förklaras varför de tre 

huvuddelarna valts och hur de har identifierats i studien för att sedan enskilt presentera 

resultatet för de olika delarna.  

4.1 STUDIENS TRE HUVUDDELAR 

Vad är det då som är viktigt att gällande förfrågningsunderlag behöver innehålla för att kunna 

använda och kravställa BIM i anläggningsprojekt likt fallstudieprojektet?  

Från studien ses det att utvecklingen av BIM är ytterst aktuell i bygg- och anläggningsbranschen 

och kommer kunna effektivisera projekt ytterligare om det används på rätt sätt. Det sågs att det 

var tre huvudområden som var de mest framstående och viktiga faktorerna och som det behöver 

arbetas mer med för att få fram en bättre kravställning av BIM i förfrågningsunderlagen och är 

viktiga särskilt när BIM ska användas för produktionsplanering. De är listade nedan samt i Figur 

4.  

• Syftet och tillämpningar med BIM 

• Struktur i underlag 

• Detaljeringsnivå  

Centralt har även en begränsande faktor för implementeringen av BIM identifierats och är med 

som en central del i Figur 4 De tre huvuddelarna i studien då den ses ha så stor påverkan på hur 

kravställande underlag utformas och förmedlas till entreprenörer och konsulter för hur det är 

tänkt att BIM ska användas i projektet.   

• Utbildning och kunskap 
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Figur 4 De tre huvuddelarna i studien och den begränsande faktorn centralt  

När BIM ska användas för produktionsplanering och som ett centralt arbetssätt är det viktigt att 

både det tänkta syftet och vilka tillämpningar som ska användas är preciserade initialt i 

projektet. Då det är svårt och tidskrävande att ändra den grundliga utformningen av en BIM-

modell i senare skeden är syftet och tillämpningar ett viktigt moment i kravställningen och 

därför den första av de fyra huvuddelarna i arbetet.  

När det gäller kravställning generellt är en bra struktur i underlagen att föredra och när det 

kommer till BIM har det setts vara ännu viktigare. Alla delar i en kravställning ska tillsammans 

resultera i en övergripande tänkt plan och kravnivå. Om BIM ska användas som ett centralt 

arbetssätt i ett projekt behöver kravställning utgå från en mer enhetlig struktur som minimerar 

tolkningsmöjligheter av krav och leder till att en helhetsbild av arbetet med BIM kan fås. 

Resultat från studien visar att krav är utspridd på flertalet platser i förfrågningsunderlaget vilket 

gör det svårt för alla parter att få just denna helhetsbild. Därför är struktur en central del och en 

av huvuddelarna i detta arbete.  

Som ovan nämnt är det svårt och tidskrävande att ändra en BIM-modells generella utformning 

i senare skeden och bör därför vara gjord utifrån en initial plan. I det arbete är det kravställning 

av detaljeringsnivån som är av ytterst vikt. Det har uppdagats i studiens resultat som ett 

återkommande problem vid användning och kravställning av BIM-modeller och är därför en av 

huvuddelarna i arbetet. 



 

 

27 

 

Från studien har det även framgått att den absolut största begränsande faktorn i användandet av 

BIM, både generellt och när det ska användas för produktionsplanering, är utbildning och 

kunskap. För att verka i ett projekt med BIM som ett centralt arbetssätt behövs kunskap och 

förståelse för hur en BIM-modell byggs upp och kan användas. Utan utbildning och kunskap 

kan inget projekt arbeta med BIM:s fulla potential och det blir svårt att kunna se de många 

fördelar som finns med arbetssättet. Det är en extra del i denna studie då det har så stor påverkan 

på arbetet med kravställning och därför satts som central del i Figur 4.  

4.2 SYFTET OCH TILLÄMPNINGARNA MED BIM  

Syftet 

I fallstudieprojektet observerades det att själva syftet med BIM inte var förankrat hos alla 

involverade parter i projektet. Konsulten ansåg att det var svårt att förstå beställarens tankar 

med BIM och hur det förmedlades i de kravställande underlagen så det blev en fråga om 

tolkning. Det i kombination med att det inte fördes en mer öppen dialog mellan beställaren och 

konsulten medför att de levererade modellerna inte uppfyllde det tilltänkta syftet med BIM . I 

fallstudieprojektets förfrågningsunderlag framgick syftet med BIM och vad det skulle användas 

till på följande sätt: 

I entreprenaden ska BIM användas för stöd i produktionsplaneringen och 

för att säkerställa arbetsmiljö och riskminimering under entreprenadens 

utförande 

Formuleringen ansågs vara tydlig för den som skrivit den men är väldigt generell då ordet 

produktionsplanering är ett begrepp med en stor innebörd. Formuleringen hade behövt 

kompletteras med en precisering genom vilka arbetsmoment de skulle göras och hur de i 

praktiken skulle användas.  Det hade vid dessa oklarheter behövt föras en öppnare diskussion 

så att alla parter var införstådda i beställarens tänkta plan. Allt detta lede till förseningar och ett 

stort extraarbete med modellen och relationerna i projektet fick sig en törn. De tänkta 

tillämpningarna bör ha en direkt koppling till det syfte som finns i projektet gällande BIM och 

framförallt om beställaren ska styra projekten med BIM som ett centralt arbetssätt. Anledningen 

är främst för att det har en sån stor betydelse på hur modellen ska vara utformad, vilket behöver 

framgå initialt då det är svårt att ändra modellens uppbyggnad i senare skeden. Från 
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respondenterna i intervjustudierna framgick det att viktiga faktorer för syftet med BIM i 

projektet var: 

Att tidigt i projektet diskutera syfte, nyttan och användningen av BIM i de 

olika skedena (projektering, produktion och förvaltning) och olika 

teknikområdena, och ta ut en färdriktning och djup som är förankrat i dessa 

diskussioner. (Beställare Teknikspecialist) 

Och: 

Att projektgruppen har ett gemensamt mål och syfte med BIM i projektet. 

(Beställare Datasamordnare-BIM) 

Det skulle enligt en av respondenterna medföra: 

Alla medverkande i projektet får en tydligare bild av den projekterade 

anläggningen. (Konsult BIM-samordnare)  

Vilket styrktes av en annan respondent: 

Om syftet och användningen inte är tydliga är det svårt för Trafikverkets 

leverantörer att prissätta och leverera de produkter, detaljeringsgrad och 

kvalitet som Trafikverket behöver för projektets genomförande.  

(Konsult Uppdragsledare) 

Branschen måste förstå att arbetet med BIM kräver en högre andel kommunikation mellan 

beställare, konsulter och entreprenörer som tar fram och använder modellen då det är en iterativ 

process att ta fram en korrekt BIM-modell. Det är konsulterna som vet hur de olika verktygen 

fungerar och vad som är möjligt att genomföra med dessa. För en konsult kan tolkningen av 

kravställningen se annorlunda ut och behöver inte vara i enighet med beställarens tankar. 

Beställare måste kunna besvara och förmedla vad själva syfte med BIM är, vilken information 

som ska kunna fås ut från modellen och med vilka tillämpningar det ska styras. Därför måste 

det vara en mer öppen dialog mellan beställare och aktörer så syftet med BIM och vilka 

tillämpningar som ska användas är förankrat hos alla involverade aktörer i. Beställaren måste 

förstå vad som är möjligt att göra med BIM och hur det kan hjälpa till i projektet för att kunna 

kravställa det så konsulter och entreprenörer förstår innebörden. Det måste även förstås att man 
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inte arbetar enligt nivå 2 i Figur 2 om man endast använder modellerna för visualisering utan 

det måste tillämpas fler aspekter i arbetet för att kunna säga att man arbetar med BIM något 

som framgick i fallstudieprojektet.   

Tillämpningar 

Från studien ses det att BIM och dess tillämpningar uppskattas av branschen då de ses kunna 

bidra med fördelar i ett projekt. I studien observerades det att tillämpningar som visualisering, 

tidsplanering, simuleringar och säkerhetsplanering är områden som uppskattas men utnyttjas i 

varierande utsträckning. 

Visualisering 

Gemensamt från intervjustudien var att det största användningsområdet med BIM-modeller var 

möjligheten för visualisering, där modellen användes som ett mötesverktyg över Skype eller 

liknande för att diskutera utformningsalternativ, genomförbarhet, samordning och granskning 

av kollisioner, så att projektdeltagare stationerade på andra orter även kunde vara med och 

diskutera olika moment i projektet. 

Det som kan ta 5minuter läsa in sig på en ritning framgår direkt ur en 3D 

modell. (Entreprenör Platschef) 

En modell kunde enligt en respondent medföra:  

Förenklade och tydliggjorde väldigt mycket för produktionen vid 

arbetsberedningar och samordning. (Entreprenör Platschef) 

Visualisering ses vara en central del i arbetet med BIM då det är lättare att skapa sig en 

uppfattning om projektet och kommunicera detta till andra med hjälp av en modell. 

Tidsplanering, 4D-BIM 

Genom att koppla tidplanen till modellen öppnas det upp många nya möjligheter för 

projektledningen att styra projektet på. De främsta fördelarna med tidsplanering med BIM 

genereras enligt studien i planeringsfasen och i själva produktionen. För att 

produktionsplaneringen ska kunna utföras med 4D-BIM behöver BIM-modellen innehålla alla 

de moment som tidplanen avser där även delmoment som exempelvis olika nivåer av schakter 

framgår för att skapa en korrekt visualisering i modellen. Från intervjustudien framgick det att 
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respondenterna inte hade arbetat med 4D-BIM men påpekade att det finns en enorm potential 

med tillämpningen. 4D-BIM skulle enligt respondenterna medföra att de kunde:  

Få en tydligare bild av när olika moment kommer att ske och se vilka 

beroenden som finns mellan dessa. (Konsult BIM-samordnare) 

och då få en: 

Bättre kännedom om tidsåtgång.  

(Entreprenör Platschef)  

En annan respondents åsikt var att: 

Jag ser stora fördelar att modellera även tidplanen i modellen 

 (Beställare Datasamordnare) 

Projektledaren för fallstudieprojektet ansåg att:  

Om Entreprenören i sin planering använder 4D-BIM med även tillfälliga 

anordningar/provisorier (tillf. transportvägar, tillf. Schakter, sponter, m.m., 

maskinplaceringar) samt säkerhetsanordningar inlagda skulle man i god tid 

innan arbetena påbörjades se om de var möjliga att utföra (ej blockerades 

av något annat arbete) samt att de var säkra att utföra.  

(Beställare Projektledare) 

För att på ett effektivt sätt använda tillämpningen har det från litteraturstudien observerats att 

utformningen av modellen spelar stor roll beroende på vilka tillämpningar som ska användas 

och hur de ska användas i praktiken. Ska modellen användas som stöd vid planering av 

arbetsberedningar där moment ska visualiseras behöver modellen vara utformad så alla 

byggdelar är inritade men även med de moment som inte ingår i den färdiga produkten.  

Delmoment som vissa schakter kan behöva göras i omgångar för att komma ner till rätt nivå 

och därmed på ett säkert sätt kunna leverera den tänkta slutprodukten. Modellen måste alltså ha 

en anpassning för produktionsplanering direkt från start om den ska kunna användas för 

produktionsplanering med 4D-BIM.  

Det är en företeelse som också observerades i fallstudieprojektet där BIM-modellen var tänkt 

att användas i produktionsplaneringen men sågs sakna den typen av utformning. Tidplanen som 
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modellen skulle kopplas ihop med var produktionsbaserad och hade alla ingående aktiviteter 

och då även delmoment medtagna.  Då många av dessa moment saknades i modellen blev det 

svårt att koppla alla aktiviteter till rätt byggdel och göra det användbart för visualisering. Det 

visade sig att alla schakter inte var inritade, provisorier saknades och att de olika 

ämnesområdesmodellerna var importerade som en stor geometrisk byggdel. Till exempel var 

ämnesområdesmodellen för hela den nya bron importerad i ett stycke i samordningsmodellen. 

I ett broprojekt och generellt för anläggningsprojekt är de olika byggdelarna ofta stora moment 

som behöver delas upp i delmoment och göras i olika följd då det kan finnas beroende de 

emellan. För att göra det möjligt behöver modellen utformas så den kan kopplas till tidplanen. 

Det är en tanke som projektören behöver ha i åtanke när modellen tas fram.  Därför skulle de 

olika ingående ämnesområdesmodellerna som finns i fallstudieprojektet behöva etappindelas 

enligt ett intervall så de kunde delas upp enligt tidsplanens utformning. Genom att kunna 

etappindela modellen, rita in alla delmoment och lägga in alla provisorier i modellen skulle den 

kunna användas för produktionsplanering med 4D-BIM. 

Säkerhetsplanering med BIM 

När det kommer till tillämpningen för säkerhetsplanering med BIM har det framkommit i 

studien att det tillämpas sparsamt. Från intervjustudien framgick det att: 

Risker diskuteras med hjälp av tex ritningar 

 (Konsult BIM-samordnare)  

Från studien ses att det finns klara fördelar med att planera säkerheten i produktionen med en 

dynamiskt utformad BIM-modell då det ses finnas en direkt koppling mellan tidsplanering och 

säkerhetsplanering. Säkerhetensplanering kommer kunna göras bättre då det blir lättare att se 

risker om modellen är anpassad för produktionsplanering. Under produktionen växer nya risker 

fram och bör planeras med en mer dynamisk utgångspunkt så att de nytillkomna riskerna kan 

identifieras redan under planeringsstadiet och hanteras och därmed undvikas. Felet kan även 

ligga i tidplanens utformning så momenten inte kan utföras i den tänkta följden eller behöver 

göras med flera delmoment så säkerheten uppfylls. Det är med denna koppling som många 

risker ses kunna undvikas då det bästa tillvägagångssättet kan väljas baserat på fakta istället för 

spekulationer.  
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Riskfrågor bör ligga högt på dagordningen på möten och diskuteras med 

stöd av tex samordningsmodell. (Konsult Uppdragsledare)  

Vid anläggningsprojekt, speciellt bro- och vägprojekt, är trafikplaneringen en central del då 

produktionen ska kunna utföras säkert samtidigt som omgivande trafik flödar med minimal 

påverkan. Idag presenteras trafikplaner främst på ritningar och skisser av entreprenören då de 

har skyldighet att visa för beställaren att dessa uppfyller deras åtagande gällande säkerheten. 

Fallstudieorganisationen som beställare har även en skyldighet att kontrollera deras 

entreprenörers säkerhetensplanering så den är genomtänkt och uppfyller de krav som finns. 

Som myndighet har fallstudieorganisationen ett stort ansvar för anläggningsprojekt och en stor 

beställare av dessa är de väl insatta i hur säkerhetensplanering behöver göras för att uppfylla 

kraven. För fallstudieprojektet med sina höga trafikflöden, föränderliga utseende under 

produktionen och påverkan det har på trafikanter ses användningen av säkerhetsplanering med 

BIM som en väl användbar tillämpning. Vid simuleringar av produktionen kan olika 

trafikplaner testas mot varandra så den mest optimerade utformningen väljs. Genom att lägga 

in trafikplanen i BIM-modellen med sina olika omläggningslägen kan den dynamiskt 

visualiseras vilket skapar en djupare förståelse för kopplingen mellan trafiksäkerheten och 

produktionen.  

En samordningsmodell som visar både arbetet samt skyddsåtgärderna 

skulle fungera som tydligt underlag. (Beställare Projektledare) 

Med informationen i modellen kan aktörer som beställare, kommuner och andra parter besluta 

om den tänkta trafikplanen på bättre grunder. En annan viktig användning av tillämpningen 

som setts från studien är möjligheten att lägga in säkerhetsprovisorier för trafik i modellen. 

Buffertzoner, tillfälliga trafikljus, skyltar, barriärer och andra provisorier kan läggas in BIM-

modellen i de skeden de är i bruk enligt trafikplanen. Även här med syftet att kunna användas 

för visualisering vid arbetsberedningar men även vid kontakt med beställaren, myndigheter och 

räddningstjänsten. Det finns programutvecklare som särskilt håller på med denna typ av 

trafikplanering i BIM-modeller. Från studien har flera tillämpningsområden observerats för 

säkerhetsplanering med BIM. Det finns tilläggsprogram som automatiskt kan analysera BIM-

modellen för ett objekt och upptäcka eventuella risker genom att användaren ställer in 

egenskaper och förutsättningar som medför en risk. Om fallhöjden överstiger en viss satt gräns 

markerar programmet platsen i modellen och en risk har identifierats. Det skulle vara en 
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användbar tillämpning i anläggningsprojekt där säkerhetsrisker med till exempel schakter 

skulle kunna lokaliseras, då schakter är ett av de mest riskfyllda momenten i 

anläggningsprojekt. 

Uppbyggnaden av modellen ses vara beroende av det tänkta syftet och vilka tillämpningar som 

ska användas samt hur dessa ska kopplas till modellen. Byggs modellen inte upp på rätt sätt 

från start kan det vara svårt att använda önskade tillämpningar i senare skeden då det är tids- 

och resurskrävande att ändra uppbyggnaden i efterhand. Det är en stor del i arbetet med BIM 

som fallstudieorganisationen har missat att förklara i sina styrande och stödjande underlag. De 

berörde ytterst lite om de tillämpningar som finns, hur de praktiskt kan användas med BIM och 

hur de ska kravställas. Om BIM ska användas för produktionsplanering är det viktigt att det är 

förankrat hos alla inblandade parter och följer en initial plan. De bör tillsammans med aktörer 

i branschen se över kravställningens utformning så det blir lättare att hantera och använda 

tillämpningar som visualisering tidsplanering och säkerhetsarbete för produktionsplanering. 

Vad som också ses som ytterst viktigt är om konsulten tycker något i kravställningen är oklart. 

Då måste beställaren förtydliga detta så att alla arbetar med en korrekt uppfattning av vad 

uppdraget innebär. I anläggningsprojekt kan det vara skillnad på vad som behövs i ett vägplane- 

och bygghandlingsskede vilket måste specificeras för att undvika missförstånd. Arbetar 

parterna utifrån olika tolkningar av syftet med BIM i projekt kan det bli likt scenariot i 

fallstudieprojektet där konsulten inte levererade det beställaren önskade. Vid minsta oklarhet 

måste detta lyftas till ytan och diskuteras oavsett vem som har skyldighet göra det, tas det inte 

upp kommer problemen dyka upp senare och då vara svåra att lösa. 

4.3 STRUKTUR I UNDERLAG 

Från studien har det framkommit att det inte finns något nationellt standardiserat underlag för 

kravställning av BIM vilket branschen ses efterfråga. Vid utformning av kravställande underlag 

är en god struktur något som generellt är önskvärt då: 

Beställare och konsult kan ha olika förväntningar om vad som ska BIM-projekteras  

(Konsult Uppdragsledare)  

Från intervjustudien betonades strukturen i underlagen som viktigt för arbete med BIM: 

Väldigt viktigt att ta fram tydliga projekteringsanvisningar så att 

informationen man arbetar in i modellen enkelt kan exporteras med 



 

 

34 

 

minimal handpåläggning  

(Entreprenör Platschef) 

Från intervjustudien framgick att det fanns problem med strukturen för kravställningen av BIM: 

Att öka tydligheten i kravställningen vad som förväntas levereras. 

(Konsult Uppdragsledare)  

Vilket styrkes av en annan respondent: 

Uppfattar att många konsulter och entreprenörer lämnat ett pris utan att 

vara införstådda i vilka moment (aktiviteter), detaljeringsgrad och kvalitet 

som Trafikverket ställt i BIM-arbetet. (Beställare Teknikspecialist) 

Fallstudieorganisationen som är en så pass stor organisation har egna framarbetade metoder för 

upphandlingsprocessen av ett projekt, där kravställningen är specificerad i anbudsunderlaget, 

främst i uppdragsbeskrivningen och förfrågningsunderlaget. I dessa dokument ska alla krav 

vara preciserade i text för vad som är avtalat mellan beställare, konsult och entreprenör. 

Fallstudieorganisationen arbetar mycket med mallar som projekten använder som stöd vid 

utformning av de objektspecifika underlagen. Till kravdokumenten finns även tillhörande 

stöddokument med råd och förklaringar av det som framgår i kravdokumenten och som alla 

åberopas och hänvisas till i anbudsunderlagen. I fallstudieprojektet observerades att när 

beställaren gjorde förändringar och avsteg i texterna från de styrande kravdokumenten 

förmedlades det inte på ett tydligt sätt. Genom att skriva om texterna fick kraven en annan 

innebörd och blev objektspecifika krav. Exempel på detta var ändringar av ord från ”kan” till 

”ska” i texterna vilket medför en stor skillnad i innebörden av kraven och lede till att konsulten 

tolkade kravet på ett annat sätt än beställaren.  En respondent från intervjustudien hade följande 

åsikt: 

Olika kunskapsnivåer och ambitioner hos beställare och hos konsulten 

försvårar diskussionen om vad som är möjligt att få fram och vad som är 

kravställt i förfrågningsunderlaget   

(Konsult BIM-samordnare)  

Problem kopplat till hanteringen av de objektspecifika kraven och den utökade kravställningen 

som frångick texterna i de åberopade styrande dokumenten skulle behöva ses över då det inte 
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förmedlades på ett tydligt sätt i nuvarande underlag. De skulle det vara bra om de aktuella 

kraven för just det projektet framgick och vilka förändringar som hade gjorts från 

originaltexterna. Det hade kunnat vara så enkelt som att enstaka ord eller meningar som ändrats 

var understrukna, typ ”ska” så de lättare hade kunnat utskiljas. Det hade gjort det tydligt för 

läsaren av underlagen att det gjorts ändringar som de behövde vara observanta på och få med i 

sin tolkning av uppdraget då det kan spela stor roll för utfallet.  

Ett annat problem kopplat till hänvisningar från styrande kravdokument var om alla delar i de 

åberopade dokumenten skulle gälla för projektet eller endast mindre delar. Är det så att ingen 

begräsning görs kan beställaren av ett mindre projekt beställa en produkt som är större än vad 

som behövs för att uppfylla det syfte som finns. Hanteringen av dessa objektspecifika krav och 

metodiken av hänvisning till styrande dokument är något jag anser fallstudieorganisationen bör 

se över. 

Vidare har fallstudieorganisationen en inarbetad metodik och process för att ta fram 

kravställande underlag. Deras metodik grundar sig i en stor upplaga av kravdokument, UB-

bilagor och andra styrande dokument som de baserar sina kravställande texter på. Den stora 

omfattningen för alla de krav som finns i projektet gör det svårt att få en helhetsbild av 

kravnivån för BIM i projektet.  Efter att har utfört delleveransen i fallstudieprojektet var känslan 

att kraven gällande BIM skevs med tanken ”lite här och lite där” så det blev så omfattande som 

möjligt. De styrande och stödjande underlagen som åberopades i fallstudieprojektet hänvisade 

i sin tur runt till andra stödjande dokument vilket skapade ett scenario där det blev svårt att 

skapa sig en övergripande helhetsbild av hur det tänkta syftet, där det inte uppenbart och 

självklart för aktörerna vad som egentligen är beställt. Då det även är många olika 

teknikområden för ett broprojekt som ska kravställa sin del tenderar det att det skapas en ojämn 

nivå som försvårar att en enhetlig kravställning i projektet kan fås. Det är det tänkta syftet med 

BIM i projektet som ska avgöra kravnivån och inte varje enskild teknikspecialist vilket 

projektledaren måste vara observant på.  

4.4 DETALJERINGSNIVÅ 

Från studien sågs det att detaljeringsnivån var ett vanligt förekommande problemområde vid 

kravställning av BIM. Med detaljeringsnivå menas inte enbart den yttersta visuella skärpan där 

materialstruktur och färg syns, utan även djupet i geometrin, hur mycket av innehållet under 
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ytan på byggdelen som ska ingå i modellen och vilken mängd av information som ska kunna 

fås ut från objektet. Till exempel om armeringen i en betongkonstruktion ska ingå i modellen 

med exakt utformning eller om det räcker med en gråaktig enklare geometri för exempelvis en 

betongpelare eller om allt inuit pelaren också ska tas med. Det behöver kunna besvaras av 

kravställningen. Från intervjustudien framfördes åsikter kopplat till kravställning av 

detaljeringsnivån: 

Det är svårt att bedöma vilken grad av kravställning som är relevant 

(Konsult Uppdragsledare)  

Vilket styrkes av en annan respondent: 

Tydligare beskriven detaljeringsnivå. Minska risk för olika tolkningar. 

(Konsult BIM-samordnare) 

Detaljeringsnivå i en BIM-modell är ett begrepp med stor innebörd vilket i studien uppdagades 

att beställare och konsulter upplever väldigt olika. I fallstudieprojektet sågs det i de krav som 

beställaren tagit fram för detaljeringsnivån och informationsnivån som modellen skulle 

utformas efter. De var formulerade på följande sätt i uppdragsbeskrivningen för 

fallstudieprojektet: 

”Objekt och företeelser med geografisk koppling ska redovisas i respektive 

ämnesområdesmodell och visas i samordningsmodellen”.  

”Detaljeringsgraden avseende geometrisk redovisning (Level of Detail, 

LOD) av objekt ska motsvara innehåll för aktuell produkt och 

tillämpning”. 

”Detaljeringsgraden avseende redovisning av attribut (Level of 

Information, LOI) av objekt ska motsvara innehåll för aktuell produkt och 

tillämpning”. 

Beställaren menar med dessa krav att allt som syns på ritningarna ska synas i modellen och då 

med samma detaljeringsnivå och kan kravställas med ovan nämnda formuleringar. De konsulter 

som tillverkar modellerna menar däremot att det vill ha en mer gemensam specificerad 

detaljeringsnivå för innehållet i modellen för de olika teknikområdena. Formuleringarna ovan 
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för kravställning av detaljeringsnivån är väldigt generella och preciserar de inte i något 

förståeligt system för konsulterna. Det leder till att de får svårigheter med att sätta en nivå på 

arbetet som stämmer överens med den nivån som beställaren har som avsikt och skapar ett 

behov av ett förtydligande från beställaren, vilket i sin tur kan leda till osämjor och onödigt 

arbete. En respondent påpekade detta: 

Det är svårt att läsa sig till hur projektets komplexitet ska återspeglas i 

detaljeringsnivån på modellen.  

(Konsult BIM-samordnare)  

I fallstudieprojektet upphandlas två produkter, en vägplan som systemhandling och ett 

förfrågningsunderlag som bygghandling, vilket en av respondent påpekade att det fanns 

problem kring: 

 

Bara för att modellen accepterats med en viss detaljnivå i vägplanen 

betyder det inte att man automatiskt är klar med modellen som 

bygghandling med samma detaljeringsnivå som tidigare.  

(Beställare Datasamordnare) 

Med respondentens formulering anser de att detaljeringsnivån är något som enkelt kan ökas i 

senare skeden. Det som måste förstås är att det är tidskrävande att i efterhand förändra den 

grundliga utformningen av modellen till att matcha en högre detaljeringsnivå. Det är något som 

bör bestämmas initialt så detta tidskrävande moment med att ändra den grundliga utformningen 

av modellen undviks. 

Ett annat problem som sågs från studien var hanteringen av de osäkra förhållanden som kunde 

förekomma i anläggningsprojekt. Vid upphandling av anläggningsarbeten är befintliga 

markförhållandena, särskilt vid schakter, en osäker faktor då schaktvolymer är uppskattningar 

av hur marken ser ut under ytan vilket kan påverka riktigheten i de erhållna mängderna som fås 

utifrån en modell.  Vid schakter kommer det alltid att förekomma avvikelser även om 

beställaren utför noggranna undersökningar. För att få en långsiktigt produktiv och innovativ 

leverantörsbransch behöver det utvecklas principer för vad som ska vara beställarens ansvar 

och vad som leverantören förväntas ta med i sitt anbud. Upptäcks dessa avvikelser av 
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entreprenören kommer det att påpekas att det är finns fel i det levererade underlaget och kräva 

ersättning för det extra utförda arbetet, vilket är ett område som fallstudieorganisationen 

tillsammans med branschen behöver reda ut så de vågar använda BIM-modellen som gällande 

underlag. Det kan även bli svårt för aktörerna att prissätta sitt arbete om kraven inte följer en 

struktur och preciseras i en detaljeringsnivå som de ska utföra sitt arbete på, vilket har kan leda 

till att anbudslämnare lägger en större post att täcka upp för denna risk. 

En förutsättning som också sågs ställa till med problem för detaljeringsnivån var att det 

involverades många olika teknikområden och specialister i broprojekten. De kan ha olika 

uppfattningar om behövd detaljeringsnivå och syftet med BIM och granskar då underlaget 

enligt sin åsikt. De olika ämnesområdesmodellerna blir då granskade på olika sätt och utformas 

med olika nivåer vilket kan leda till att vissa tillämpningar med BIM inte kan genomföras då 

samordningsmodellen inte är komplett för ändamålet. När det gäller provisorier och hjälpmedel 

som ska används i produktionen är det också svårt att få en klar bild av vad som ska ingå i 

modellen. Det har framkommit från studien att det påverkas av vad syftet med BIM är i projektet 

och vilka tillämpningar som ska användas och hur de ska underlätta i produktionsplaneringen.  

Från studien ses det att olika byggdelar i modeller inte behöver ha samma detaljeringsnivå. 

Provisorer som tillfälliga arbetsbroar behöver inte ha samma detaljeringsnivå som exempelvis 

ett broräcke eller fundament där detaljer kan vara av vikt. Det blir även en avvägning om vilken 

mängden av information som ska kunna fås ut från en byggdel i BIM-modellen som 

materialegenskap, dimensioner och tillverkare för att nämna några. Nivåerna för de olika 

begreppen är svåra att specificera och formulera i kravställande text och skapar ett scenario där 

det kan göras olika tolkningar om innebörden vilket inte är att föredra vid upphandlingar då det 

ofta resulterar i osämjor, extra arbete och därmed ökade kostnader för projektet. Utan ett system 

för kravställning av detaljeringsnivåer blir det svårt att kravställa en förståelig nivå för hur 

detaljrika BIM-modellerna ska vara och hur mycket information de skulle innehålla. För att 

undvika detta ansåg en respondent att: 

En standardisering vore bra där BIM-projekteringskrav säg A, B eller C 

exempelvis väljs beroende vad för typ av projekt och komplexitet på det 

(Beställare Teknikspecialist) 
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Systemet med LOD 100–500 ses därför vara användbart för att systematisera kravställningen 

av detaljeringsnivån i en BIM-modell då det skulle förenkla arbetet för beställarna att utforma 

kravställande underlag och för konsulterna då de slipper tolka kravnivån som de ska utforma 

BIM-modellerna efter.  

4.5 UTBILDNING OCH KUNSKAP 

Från studien upptäcktes många gemensamma åsikter och mönster som tydligt förklarade synen 

på BIM i branschen. Det var överlag positiva åsikter gällande användandet av BIM-modeller 

som stöd i produktionsplanering:  

Frågan är snarare vilka tillfällen jag inte har nytta av en BIM-modell 

(Entreprenör Platschef) 

Det fanns däremot en övergripande åsikt i branschen att kunskap och utbildning av digitala 

verktyg och BIM var en begräsande faktor för ökat användande. Från intervjustudien hade 

respondenterna åsikter om bristande kunskap och utbildning för de som arbetar i projekt där 

BIM används. De ansåg att kunskapen generellt var för låg i branschen vilket gjorde svårt att 

på ett effektivt sätt arbeta med BIM-modellerna och de tillämpningar som finns. En respondent 

förklarade sin åsikt på läget i fallstudieorganisationen: 

Vi är just nu inga auktoriteter på BIM  

(Beställare Datasamordnare)  

Vilket styrktes av en annan respondent: 

Upplever att många på Trafikverket saknar eller har lite erfarenheter i 

CAD-projektering vilket är en av grundstenarna i BIM  

(Beställare Datasamordnare-BIM) 

Det framkom i intervjustudien att den bristande kunskapen påverkade kravställningen av BIM: 

Vi har inte tillräcklig kunskap generellt. Vi har för diffusa krav per 

ämnesområde. Det behövs mer utbildning i programvaror. Vi behöver 

stärka vårt arbetssätt med BIM 

 (Beställare Datasamordnare-BIM) 
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Det skulle behövas en mer utvecklad utbildning av personal i branschen och tid till att anpassa 

sitt arbetssätt att hantera projekt mer digitalt vilket en respondent påpekade: 

Nyttja modellerna och verktygen som finns tillgängliga i större utsträckning 

och utbilda användarna mer.  

(Entreprenör Platschef)  

Det skulle kunna ske genom att: 

Generellt bredda kompetensen i alla teknikområden i användandet av BIM 

och kunskaperna i verktygen som ska användas. Några behöver ges 

fördjupade kunskaper. Information och utbildningar måste ges vid jämna 

mellanrum (förslagsvis 1 ggr/år) eftersom utvecklingen är stor inom 

området. (Beställare Teknikspecialist) 

I fallstudieprojektet sågs det även att det fanns en bristande granskningsprocess av de digitala 

leveranserna då möjligheten att granska underlag hade försämrats då både kompetens och 

resurser blivit begränsade. Modellen sågs vid leverans komma sekundärt i granskningsarbetet 

då ritningar och beskrivningar, de med även många fel, primärt skulle granskas. Det blev ett 

övermäktigt arbete att hinna granska allt material då det var stora förseningar vid leveranser av 

de digitala modellerna. Det sågs även att det bara var ett fåtal specialister som granskande 

innehållet i modellen så det matchade det som fanns på ritningarna. I fallstudieprojektet sågs 

även andra faktorer som försvårade arbetet med att granska underlaget då:  

Konsult och beställare var ovana att använda BIM, att löpande arbeta, 

redovisa och kontrollera projekteringens framdrift i 

ämnesområdesmodeller samt samordningsmodell 

 (Beställare Projektledare) 

Det är ingen nyhet att kunskap och kompetens är en stor begränsande faktor i implementeringen 

av BIM i branschen.  Då det för många är ett nytt sätt att verka i och leda projekt behöver 

kunskapen ökas inom branschen så personalen känner sig trygga och har de verktyg de behöver 

för att arbeta med BIM på ett effektivt sätt. Om fallstudieorganisationen ska bli en auktoritet 

för implementeringen av BIM i branschen och leda utvecklingen måste de se över hela den 

interna kunskapsnivån. Då kunskap och kompetens främst finns hos konsulterna, vilket var 
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tydligt i fallstudieprojektet, kan det som beställare vara svårt att kravställa användandet av 

digitala verktyg och BIM och därmed leda projekten på det sättet. Fallstudieorganisationens 

strategi mot att vara en mer renodlad beställare som ska förlita sig på marknadens kunskap är 

inte en syn jag helt delar och ser som fördelaktig. Såklart ska de lyssna på marknadens åsikter 

och anpassa sitt sätt att upphandla projekt på, men det är de som finansierar och driver projekten 

och måste därför ha den kunskapen tillgänglig internt så de kan granska och styra projekten 

enligt önskad plan. Det finns allt för många oseriösa aktörer i branschen som kommer utnyttja 

organisationens brist på resurser och kunskap för egen vinning och då det är stora statliga medel 

som de förvaltar och investerar i Sveriges infrastruktur behövs kunskapen internt om BIM. 

Implementeringen av BIM i fallstudieorganisationen utgår mycket från deras stora projekt där 

möjligheten att anskaffa personer med rätt kompetens ses vara enklare. De riktar sig oftast mot 

större städer och regioner där utbudet av kompetens ses vara större. Storleken på projekten ger 

utrymme för fler involverade personer och ses locka fler personer då de oftast är utmanande 

och komplexa projekt som kräver spetskompetens. Fokus skulle enligt mig behöva flyttas mot 

en bredare variation av projekt så hela organisationens digitala kompetens höjs. Det finns fler 

projekt i organisationen som skulle kunna dra nytta av BIM vilket fallstudieprojektet är ett bra 

exempel på.  Det kommer alltid vara en period som organisationer genomgår där projekten 

behöver styras och övervakas med hjälp av högre kompetens, vilket sågs saknas i 

fallstudieorganisationen efter utfört arbete. Där var det tydligt att specialistkunskapen i BIM 

inte fanns tillgänglig i organisationen som projekten kunde använda som stöd vid utformning 

av kravställning och granskning av BIM underlag.  
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5 DISKUSSION 

I kapitlet diskuteras resultatet från studien och hur det knyts an till tidigare forskning. 

Som rapporten från WSP Kairos Future, (2011), tar upp är utvecklingen av BIM på sin ”tipping 

point” i Sverige och kommer öka när stora frågor som kravställning, juridik och kunskap 

hanteras, För att utvecklingen ska fortsätta måste branschen göras mogen för kravställning och 

användning av BIM på ett korrekt sätt. Behovet av att ta fram ett standardiserat underlag för 

kravställandet av BIM har setts från studien vilket även Ekholm et al (2013) ser att branschen 

är i behov av och efterfrågar vilket styrks av (Trafikverket, 2014). Underlagen bör vara 

standardiserade och följa en tydlig struktur så tolkningsproblem undviks, vilket stöds av 

(Hooper, 2012). Det gemensamma arbetet med BIM på en internationell nivå är en viktig del i 

framtagandet av ett standardiserat kravställningssystem och framgångarna från andra länders 

arbete med BIM måste även uppmärksammas på hemmaplan. Målet ska inte vara att utveckla 

helt egna standarder från grunden utan de ska influeras av andra standarder och ta de delar som 

anses lämpliga och anpassa rådande behov och lagkrav som finns i Sverige. 

Tillämpningar som visualisering, kollisionshantering, tidsplanering, simuleringar och 

säkerhetsplanering kommer bli självklara moment när det kommer till produktionsplanering 

med BIM. I studien ses det att tillämpning med tidsplanering ger möjlighet för 

produktionsplanering med 4D-BIM och kommer förändra hur projekt styrs och planeras. Om 

BIM-modellen ska vara ett gällande kontraktsunderlag måste den matcha de krav som finns i 

projektet kopplat till området, vilket Eadie et al. (2013) styrker och då att modellen uppdateras 

under produktionen så den kan användas som relationshandling och gällande underlag under 

hela byggprocessen. Det kan uppnås om det finns en tydlig plan för hur BIM ska användas i 

projektet som sätts i ett initialt skede då det påverkar hur resterande arbete görs. Det lyfts upp i 

Eastman et al. (2011) som en viktig faktor för lyckad användning av BIM vilket även BIM 

Alliance (2016) betonar som viktigt. Nuvarande utformning av kravställande underlag ses 

medföra att krav lätt försvinner i mängden och inte uppfattas av aktörerna, vilket Kamara, 

Anumba, & Evbuomwan (2002) framhäver som en nyckelfaktor för beställare att lyckas med 

för bästa resultat vid upphandlingar av projekt. Ekonomin i projektet avgörs redan vid 

skrivningen av kontrakten och är inte beställare observanta kan det kosta mycket i slutändan. 

För att kunna hanterar detta som beställare är det av yttersta vikt att underlagen som går ut på 

anbudsräkning är kompletta, lättförståeliga och tydliga så aktörerna vet deras åtagande. Både 
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rent generellt och när det gäller BIM då det minimeras uppkomsten av oväntade kostnader och 

intriger.  

Det finns idag inget nationellt system för kravställning av detaljeringsnivå i BIM-modeller 

vilket det också ses att branschen är behov av, något som stöds av Gustavsson et al (2012) med 

representanter från de största aktörerna i branschen. Detaljeringsnivån kan behöva kravställas 

olika för olika delar i BIM-modellen vilket påverkas av vad underlaget ska användas till vilket 

i sin tur påverkar hur modellen ska utformas från start enligt (Fernanda, Akcamete, Akinici, 

Atasoy, & Kiziltas, 2011). Behovet av ett system för detaljeringsnivå ses också finnas från 

intervjustudien där konsulterna lyfter problem kopplat till förståelsen för vilken nivå de ska 

läggas sitt arbete på och prissätta det efter. Utan ett system kan det vara svårt för både beställare 

och konsulter att vid osämjor kopplat till detaljeringsnivå reda ut vad som är fel och vem som 

gjort vad då det inte är kravställt enligt något system utan baserat på en tolkning av en 

kravställande text, som tidigare nämnt inte behöver vara enig. Systemet för detaljeringsnivå 

med LOD 100–500 är något som kan användas som en grund i detta system och tillämpas för 

de svenska behoven. Systemet förklarar på ett förståeligt sätt vad som är möjligt att göra med 

de olika detaljeringsnivåerna och vilka tillämpningar som då kan användas vilket också stöds 

av (Gustavsson et al 2012). 

Det finns många fördelar med BIM om de används på korrekt sätt vilket även ses i studien, 

något som även styrks av övervägande litteratur. Det är främst visualisering och samordningen 

det underlättar, kollisionshantering och optimering med simuleringar som ses som de främsta. 

Det finns såklart även brister kopplade till arbetet med BIM. Det är kostnad-, tid- och 

resurskrävande och kommer kräva en förändringsprocess för företagen att ställa om 

organisationen mot en mer digital profil. Under denna process kommer organisationen vara i 

behov av utomstående kompetens för att stötta vid utvecklingen. Arbetet med BIM kräver mer 

samordning och en öppen dialog mellan beställare och aktörer under projekten vilket Tyréns 

(2018) styrker och ser att klimatet i branschen motverkar.  

Bygg- och anläggningsbranschen påverkas på alla plan av den digitalisering som den går 

igenom och behöver därför förses med arbetskraft som är redo för användning av BIM så 

utvecklingen kommer till nästa nivå något som Kiviniemi et al (2008) påtalar som essentiellt 

vid arbete med BIM. Det borde läggas in mer utbildande moment både i organisationer och 

akademin kopplat till digital informationshantering och BIM vilket även styrks av (ibid). Det 
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är viktigt att implementeringen inte sker i snabbare takt än vad kunskapsförbättringen är i 

organisationen då det ses att människor uppfattar den snabba utvecklingstakten kring BIM och 

digitala verktyg som stressande enligt  (BIM Alliance, 2016). Kunskapsnivån är just nu en stor 

begränsande faktor för implementeringen av BIM i fallstudieorganisationen och skulle behöva 

höjas rent generellt. Genom att ge en mer kvalitativ och frekventare uppdaterad utbildning till 

de anställda som ska verka i projekt där BIM ska användas kan de kravställa och använda detta 

korrekt och enligt de beslut som tagits i. Det är därför som utbildning och kunskap har satts 

som den centrala delen i Figur 4 då det har så stor påverkan på implementeringen och 

kravställningen av BIM. Det ska inte vara svårt att arbeta med BIM, som många upplever idag. 

Arbetas det mer med de tre huvudområdena som denna studie ha identifierat kommer beställare, 

entreprenörer och konsulter tillsammans nå nya framgångar med BIM i sina projekt. 
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6 SLUTSATSER 

I följande kapitel besvaras de initialt ställda forskningsfrågorna med en slutsats för de tre 

huvudområdena. Därefter presenteras en rekommendation för de åtgärder som jag anser 

behöver göras för att ta utvecklingen med BIM framåt, samt förslag på områden för vidare 

forskning. 

6.1 SVAR PÅ FORSKNINGSFRÅGOR 

Fråga 1: Hur kan syftet och olika tillämpningar kravställas i 

förfrågningsunderlaget för att öka förståelsen för hur BIM ska användas i projektet? 

Det måste i varje projekt initialt tas fram en plan för vad syftet med BIM är och vilka 

tillämpningar som ska användas för att infria detta syfte. Den ska bibehållas genom hela 

projektet och genomsyrar arbetet så involverade parter påminns om syftet under hela projektet. 

Planen ska vara känd och accepterad av alla parter och kan liknas vid en BIM-strategi som ska 

vara en övergripande plan för vad som är syftet med BIM är, hur det ska infrias och då genom 

vilka tillämpningar. Planen behöver inte innehålla alla detaljerade krav, då de redan framgår 

under varje ämnesområde, utan innehålla en summering för helhetsbilden av alla krav. 

Fråga 2: Hur kan förfrågningsunderlaget för kravställningen av BIM 

struktureras för att minska tolkningsmöjligheter och ge ökad förståelse för förutsättningarna i 

projektet?  

Det ses att strukturen i underlag för kravställningen av BIM har stor betydelse för hur aktörerna 

uppfattar sina uppdrag och åtagande. Det stora antalet dokument som det framgår krav i kopplat 

till BIM skapar en situation där det kan bli svårt för aktörerna att förstå vad de förväntas 

leverera. För att göra det mer konkret bör antalet ställen som krav som rör BIM minskas och 

samlas i ett mer centralt dokument så en överskådligare bild lättare kan fås. Det är viktigt vid 

eventuella oklarheter och olika tolkningar av uppdraget se till att dessa lyfts till ytan så en 

gemensam lösning kan nås så alla arbetar efter samma mål i projektet. 

Fråga 3: Hur kan olika detaljeringsnivåer kravställas för BIM-modeller i 

anläggningsprojekt? 

Ett standardiserat system för kravställning av detaljeringsnivå i BIM-modeller bör utvecklas 

och tas fram i Sverige likt systemet för Level och Detail (LOD). I systemet ska det framgå hur 
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de olika detaljeringsnivåerna i BIM-modeller ser ut, vad behovet är för olika tillämpningar och 

vad som då är möjligt att få ut från modellerna. Det är en central fråga som måste ordnas då det 

har stor påverkan på hur modeller ska utformas och användas.  

6.2 REKOMMENDATION  

För att BIM ska kunna kravställas och användas på ett bättre sätt rekommenderas att det arbetas 

med följande delar: 

• Ta fram ett standardiserat system på branschnivå för kravställning av BIM och dess 

tillämpningar, vilka finns och vad kan de tillföra till projekten 

• Tydligt specificera vad syftet med BIM är i projektet, vad arbetet ska resultera i och vad 

det ska användas till då det påverkar utformningen av BIM-modellen 

• Se över strukturen i kravställande underlag så en helhetsbild av kravställningen lättare 

kan fås 

• Förmedla ändringar i kravställande texter till objektspecifika, exempelvis ändringar av 

enskilda ord kan ha stor påverkan på kravställningen 

• Ta fram ett system för kravställning av detaljeringsnivån i BIM-modeller likt systemet 

för LOD 100–500. Det ska framgå vad de olika detaljeringsnivåerna innebär samt 

tydligt förklara vad det innebär i modellerna. Till systemet behöver det även finnas en 

del som berör vilken detaljeringsnivå som olika tillämpningar kan behöva 

• Tillsätta mer stödfunktioner till ansvariga projektledarna kopplat till BIM och digitala 

hjälpmedel 

• Förtagen bör ge kontinuerligutbildning till sina anställda för att de ska hålla sig 

uppdaterade 

• För att utöka erfarenhetsåterföring mellan projekt behöver det utföras fler pilotprojekt i 

den aktuella organisationen så samma misstag inte begås i kommande projekt  

 

 

 



 

 

47 

 

6.3 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Från studien ses ett behov att forskning kopplat till kravställning riktas mot en större variation 

av projekt och då särskilt vid användning av BIM i anläggningsprojekt. Forskningen bör även 

studera mer hur ett standardiserat kravställande system kan utformas så att BIM och dess olika 

tillämpningar kravställs och används på rätt sätt så att fördelarna verkligen uppnås i projekten. 

Forskning kopplat till BIM-modellers möjlighet att användas i produktionsplanering och då 

med 4D-BIM är ett område som i stort behöver studeras mer och då hur juridiken kopplat till 

området ska hanteras.   
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8 BILAGA 

I kapitlet bilaga framgår den intervjuguide som används vid intervjustudien.  

8.1 BILAGA A 

INTERVJUGUIDE 

 

Syfte med studien 

Studien görs för att undersöka hur branschen ser på användandet av BIM i anläggningsprojekt 

samt hur kravställningen från Trafikverket kan påverka arbetet och utvecklingen med BIM. 

Intervjuer görs med personer som anses ha omfattande branscherfarenhet, då de dagligen 

arbetar med frågor kopplade till området som studien berör. Därför är frågorna utformade med 

inställningen att intervjuade personer ska kunna förstå och besvara samtliga frågor.  

Studien riktar sig mot beställare, entreprenörer och konsulter som verkar inom 

anläggningsbranschen och arbetar i projekt kopplade till Trafikverket. Målet med studien är att 

få en bättre bild av vad branschen tycker om användandet av BIM i anläggningsprojekt och 

vilka svårigheter som upplevs.  

Det så Trafikverket bättre ska kunna hantera och kravställa användandet av BIM i sina projekt 

framöver.   

 

Introduktion  

− Ålder: 

− Tjänst, yrkesroll: 

− Företag: 

− Yrkeskategori (Entreprenör, Beställare, Konsult): 

− Branscherfarenhet: 

o Tidigare erfarenheter: 

− Utbildning: 

Frågeformulär 

BIM 

1. Hur arbetar ni med BIM i projekten du är eller har varit involverad i? 

a. Vilka tillämpningar av BIM-verktyg använder ni er av? 

b. Vilka var framgångsfaktorerna med BIM i projektet? 

c. Finns det något som begränsar/försvårar användandet av BIM? 

 



 

 

B 

 

2. Vilken nytta har du av BIM i din yrkesroll? 

i. Exempel på uppgifter som underlättas? 

 

3. Vilken kunskap anser du dig själv ha gällande arbete med BIM? 

a. Anser du dig ha tillräcklig kunskap för det din yrkesroll kräver eller finns det 

något du behöver mer utbildning om? 

 

4. När du arbetar med en BIM-modell, vad vill du kunna få ut av den, eller kunna se i den? 

a. I vilka tillfällen kan det vara bra? 

 

5. Använder ni er av BIM vid kommunikation med annan part i projekt? 

a. Hur går det till rent praktiskt?  

b. Använder ni er utav modellbaserad kommunikation? 

c. Finns det bra underlag för hur det ska hanteras? 

6. Inom byggbranschen är säkerhetsarbete viktigt. Använder ni BIM för att planera 

trafiksäkerheten vid projekt, och hur i så fall? 

a. Hur gör ni annars om ni inte använder er av modellen? 

b. Hur skulle du vilja att arbetet såg ut? 

 

7. Det pratas mycket om dynamiskt utformade BIM modeller, 4D, som lägger till tiden 

som dimension i modellerna. Är det något ni har arbetat med?  

a. Vilka fördelar ser ni att en sådan tillämpning skulle kunna medföra? 

b. Finns det fler tillämpningsmöjligheter för modellen som skulle kunna underlätta 

ert arbete? 

Avtal och kravställning 

8. Hur har kravställningen sett ut gällande BIM i det projekt ni arbetat med? 

 

9. Vad är det svåra med kravställningen av BIM i projekten? 

a. Har ni några tidigare erfarenheter från projekt där det upplevts? 

10. Vilka användningsområden med BIM anser ni ska vara kravställda i 

förfrågningsunderlaget? 



 

 

C 

 

a. Varför tycker du det? 

 

11. Vad efterfrågar ni mest gällnade kravställning av BIM? 

a. Vad beror det på?  

b. Ser ni någon fördel med att just det skulle vara kravställt? 

 

12. Vilka incitament finns eller borde finnas för att öka användandet av BIM? 

a. Hur skulle ett sådant upplägg kunna se ut? 

 

13. Påverkar utformningen av förfrågningsunderlaget och kravställning i det, resultatet med 

BIM i projektet? 

a. Vad är främsta anledningarna till det? 

 

14. För vilka typer av projekt är det svårast att kravställa BIM?  

a. Vad beror det på?  

Motpart i projekt 

15. Vad tycker du Trafikverket bör bli bättre på som beställare av projekt där BIM används? 

a. Varför? Beror det på något du själv varit med om och upplevt?  

 

16. Vad tycker du konsulter bör bli bättre på som leverantör i projekt där BIM används? 

a. Varför? Beror det på något du själv varit med om och upplevt?  

 

17. Vad tycker du entreprenörer bör bli bättre på som leverantör i projekt där BIM används? 

a. Varför? Beror det på något du själv varit med om och upplevt?  


