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Sammanfattning 

 

 

BIM – Building information modelling används idag av bl.a. arkitekter, konstruktörer, 
entreprenörer och fastighetsägare. BIM är ett verktyg där en 3D-modell av projektet kan användas 
som informationskälla.  
 
Genom att 3D-modellen innehåller mått/dimensioner, materialtyper, mm blir användandet av 
modellen ett kraftfullt verktyg vid både kalkylering och produktionsplanering. Användandet av 
BIM-modeller vid dessa arbeten är ett relativt nytt arbetssätt där det finns väldigt få standarder 
och beprövade metoder. För att använda sig av en BIM-modell vid kalkylering och 
produktionsplanering krävs dessutom en implementering av kalkyl- och planeringsprogram som 
stödjer användandet av BIM. Standarder och riktlinjer saknas också för själva utformandet av 
modellen.  
 
Forskning visar att användandet av en BIM-modell vid mängdavtagning och 
produktionsplanering är både tidsbesparande och mer kostnadseffektivt än de traditionella 
metoderna där 2D-CAD-ritningar med tillhörande beskrivningar utgör de enda 
informationskällorna. Tidigare rapporter och examensarbeten har dessutom visat hur 5D-BIM 
används idag och hur det kan implementeras hos både industriella- och traditionellt 
platsbyggande företag. 5D-BIM är ett arbetssätt där det utöver den tredimensionella modellen 
även tillkommer tid och kostnad som dimension 4, och 5. 
 
Denna rapport syftar till att utvärdera de förutsättningar som krävs för implementering av 
arbetssättet 5D-BIM hos en entreprenör med både industriellt- och platsbyggande, samt utvärdera 
vilka möjligheter och problem som en implementering av arbetssättet bidrar med. Användandet 
av BIM skiljer sig åt för industriella och platsbyggande entreprenörer. Författaren vill därför 
utvärdera vad som krävs för att arbetssättet ska kunna implementeras hos en entreprenör som 
producerar hus med ett öppet byggsystem samt avgöra vad som krävs av själva BIM-modellen. 
 
En explorativ fallstudie har genomförts hos en delvis industriellt byggande småhustillverkare där 
arbetssättet 5D-BIM implementerats samt nuvarande arbetsgång genom projektering-, 
kalkylering till produktionsplanering kartlagts. Kartläggningen står som grund för 
implementeringen av arbetssättet 5D-BIM där även utformandet av BIM-modellen utvärderats. 
Studien visar hur implementering av arbetssättet 5D-BIM kan gå till hos en entreprenör med både 
industriellt- och traditionellt byggande utifrån den utförda kartläggningen, samt hur 
användningen ökar förutsägbarheten i projekten.  

 

Nyckelord: BIM, 5D-BIM, Kalkylering, Mängdavtagning, Produktionsplanering 
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Abstract  

 
 

BIM – Building information modelling is used today by architects, structural engineers, 
contractors and property owners among others. BIM is a tool where a 3D-model of the project 
can be used as a source of information. 
 
When the 3D-model contains measurements/quantities and types of material it becomes a 
powerful tool when doing cost estimations/quantity takeoffs and production planning. The usage 
of BIM-models for these activities is a relatively new way of working and there are very few 
standards and proven methods. To have use of the BIM-model it also takes an implementation of 
cost estimate- and planning programs that supports the use of BIM. Also, there are no standards 
or guidelines for the configuration of the BIM-model. 
 
Research show that the use of BIM-models in quantity takeoff and production planning is both 
time-saving and more cost efficient then the use of the traditional ways where 2D-CAD drawings 
with included descriptions is the only source of information. Earlier reports and master thesis’s 
also show how 5D-BIM is used today and how it can be implemented for companies with either 
industrial- or more traditional concepts. 5D-BIM is a method where beyond the 3D-model, time 
and cost are also included as dimensions 4, and 5. 
 
This report aims to evaluate under what conditions an implementation of 5D-BIM is possible for 
a contractor with a concept that includes both industrial- and traditional building, and also 
evaluate the possibilities and problems that occur during implementation. The use of BIM differs 
between industrial “off-site construction” and traditional “on site construction”. The author of 
this thesis therefor wants to study a company with a concept that includes both industrial and 
traditional practices and also evaluate what information is requested in the BIM-model. 
 
An explorative case study has been conducted at a partially industrial contractor that produces 
houses. The method 5D-BIM has been implemented and current workflow has been studied thru 
model configuration-, cost estimation to production planning. The study of the current workflow 
is the foundation for the implementation of 5D-BIM and the evaluation of § model configuration. 
The study shows how 5D-BIM as a method can be implemented for a company that has both on- 
and off site construction as a concept, and used to increase predictability in the projects. 
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1 Bakgrund 

 

Inom dagens konkurrensfyllda byggindustri blir kortare projekterings- och produktionstider allt 

viktigare samtidigt som komplexiteten i tredje parters system ökar (Nawari, 2012). Inom 

industrin finns dessutom stora möjligheter till förbättring och effektivisering visar studier och 

intervjuer (Jongeling, 2008). Detta kan oftast spåras tillbaka till undermålig produktionsplanering 

som i sin tur ofta beror på ofullständig och- /eller felaktig projektering. Byggindustrin strävar 

därför konstant efter nya arbetsmetoder som kan ge en effektivare framdrift med mer fullständigt 

underlag genom hela processen, både inom industriellt och traditionellt byggande.  

 

VDC – Virtual Design and Construction (Eastman, et al., 2008), är ett arbetssätt som skapar en 

effektivare projektering där konstruktionsfel minimeras. Detta gör i sin tur att produktionen stöter 

på färre överraskningar och kan flyta på enklare. VDC är ett modellbaserat arbetssätt där 

produkten visualiseras i form av en 3D-modell istället för de typiska PDF- och CAD ritningarna. 

Olika discipliner kan på så sätt simuleras och analyseras enklare med hänsyn till varandra.  (Kunz 

& Fischer, 2012) 

 

Inom VDC används BIM – Building information modeling. BIM står på svenska för 

byggnadsinformationsmodell eller informationsmodell och är en innehållsrik 3D-modell av 

projektet. Användningsområdet av en informationsmodell är stort och kan vara till hjälp genom 

hela byggprocessen. Enligt Eriksson (2015) så används i dagsläget BIM mest av arkitekter men 

kan också vara till stor nytta i planering- och utförande av produktionsfasen både för industriella- 

och traditionella byggare.    

 

Gemensamt för alla BIM-metoder är att de utgår från en 3D-modell. Därför är det viktigt att i ett 

tidigt skede kunna avgöra vilken information denna modell bör innehålla. Nawari (2012) 

förespråkar i detta fall att man använder sig av en MVD (Model View Definition). En MVD är 

alltså en definition av vad modellen ska innehålla för att inkorporera all information som är 

nödvändig för samtliga parter i projektet. 

 

I denna rapport så ligger fokus på just användandet av BIM i kalkylering och planering av 

produktionen. När man utgår från en 3D-modell som innehåller bland annat 
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mått/kvantitet/materialval/mm, så kan man vidare lägga till 2 dimensioner: tid och kostnad som 

dimension 4 och 5. Detta kallas för 5D-BIM och utgör ett arbetssätt som tar vara på informationen 

från modellen i både i kalkylen och produktionstidplanen. (Eriksson, 2015) 

 

Tidigare forskning har inriktat sig på användandet av 5D-BIM inom traditionellt- eller industriellt 

byggande. Eriksson (2015) samt Viklund (2011) är två exempel där de inriktar sina rapporter på 

industriellt- respektive traditionellt byggande. Dessa författare visar att användandet av 

arbetssättet gynnar produktionen och bidrar med förbättringar inom respektive arbetssätt. Ingen 

av dessa nämner dock övergången mellan platsbyggnation och fabriksproduktion. Det finns idag 

en hel uppsjö av småhusföretag som många använder sig av ”viss” förtillverkningsgrad och kan 

därför gynnas av arbetssättet för byggande, både industriellt- och traditionellt. Därför vill 

författaren utvärdera hur 5D-BIM kan användas för både traditionellt och industriellt byggande 

hos entreprenören Norlunds Bygg som bygger småhus delvis industriellt med väggar och bjälklag 

som sedan monteras och kompletteras i det senare traditionella skedet. 

 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att genom en explorativ studie försöka beskriva och 

utvärdera användandet av arbetssättet 5D-BIM genom byggprocessen hos en entreprenör med 

delvis industriellt byggda småhus. Utifrån detta undersöks möjliga förbättringsområden samt 

effektiviseringsförslag i form av standardisering vid projektering. 

 

Målet med projektet är ta fram vilka förutsättningar som är nödvändiga vid övergången till 5D-

BIM för entreprenörer med konceptet ”delvis industriell byggnation” och traditionellt kalkyl- och 

tidplansarbete. Utöver detta vill författaren utvärdera för- och nackdelar med användandet av 

arbetsformen samt ta reda på hur en visualisering i 4D kan verka som stöd vid 

produktionsplanering. Projektet har även som mål att ta fram en MVD (Model View Definition) 

att ha som utgångspunkt vid användandet av 5D-BIM för delvis prefabricerade småhus.  
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1.2 Problemformulering 

 
Forskningsfråga 1 

Hur implementeras 5D-BIM hos entreprenörer med delvis industriellt byggda produkter? 
 
Författaren vill utvärdera vad som krävs för att implementera arbetssättet 5D-BIM hos 
entreprenörer med både prefabricerade element och traditionell platsbyggnation. Till 
vilken grad kan arbetssättet standardiseras och vilka förutsättningar krävs? 
 
Forskningsfråga 2 
5D-program – Vad finns att vinna i arbetssättet? 
 
Förutom den fundamentala informationsmodellens fördelar vill författaren utvärdera i 
vilken utsträckning man kan dra nytta av själva arbetssättet 5D-BIM vid kalkylering och 
produktionsplanering, i förhållande till de traditionella metoderna med mängdavtagning 
utifrån ritningar i 2D-CAD samt produktionsplanering utan datorstöd eller kalkyl 
strukturerad med hänsyn till tidplanen. Denna utvärderingen är också menad att förhålla 
sig till frågan om övergången mellan industriellt och traditionellt byggande. 
 
Forskningsfråga 3 
4D-simulering – Hur kan en visuell simulering av projektets framdrift vara ett stöd? 
 
Författaren vill utvärdera vad som krävs för att kunna dra nytta av en 4D-simulering av 
projektets framdrift. 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien omfattar användandet av 5D-BIM för småhustillverkare som prefabricerar 

sina egna byggelement. Avgränsning i byggprocessen blir från exportering IFC-modell 

(arkitekt-/konstruktionsmodell) till och med produktionsstart. Studien innefattar alltså 

exportering av BIM-modell samt användandet av 5D-programvara vid kalkylering och 

produktionsplanering.  
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2 Teori  

Kapitlet redovisar den teori som ligger till grund för rapporten  

2.1 Industriellt byggande 

Gerth (2008) definierar grunden för industriellt byggande som: ”en standardiserad 

produktstruktur, standardiserade processer, manuellt och maskinellt arbete, en processorienterad 

produktion och styrd materialförsörjning”.  I en jämförelse mellan plats- och industriellt 

byggande diskuteras ofta förprojekteringsgraden i projektet (Lidelöw, et al., 2015). Med 

förprojekteringsgrad menas i vilken utsträckning ett projekt är projekterat då beställaren kommer 

in i bilden.  

 

 

Figur 1 - Förprojekteringsgrad (Lidelöw, et al., 2015) 

Det traditionella platsbyggandet skulle i figur 1 kunna representeras av första raden i de fall 

där beställaren endast måste förhålla sig till de normer och standarder som gäller inom Sverige. 

Detta ger utrymme för en väldigt flexibel slutprodukt. Dock så gör den låga förtillverknings- och 

projekteringsgraden att en fullständig detaljprojektering måste utföras eftersom entreprenören 

måste kunna bygga hela huset utifrån ritningar tillhandahållna av projektörer. (Lidelöw, et al., 

2015) 
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I ett öppet byggsystem så är förtillverkningsgraden högre eftersom att element som 

traditionellt byggs på plats istället prefabriceras för att sedan monteras på plats. Ett öppet 

byggsystem utgörs av prefabricerade/prefabricering av planelement där tanken är att öka 

förprojekteringsgraden och byggtakten men fortfarande bibehålla en hög kundanpassning. 

(Lidelöw, et al., 2015) 

 

En av många utmaningar med industriellt byggda planelement är dels planeringen av 

fabriksprocessen, men också förhållandet mellan de industriellt byggda elementens montering 

och resterande platsbyggnation. För att konceptet ska fungera så ska det finnas tydliga 

monteringsanvisningar för de industriellt fabricerade komponenterna samt en detaljplanerad 

ordningsföljd för själva tillverkningen. (Avlanchi, et al., 212) 

 

2.2 Traditionella metoder 

2.21 Manuell kostnadskalkyl  

I det traditionella arbetet med kalkylering utgår man från 2D-ritningar bifogade i 

förfrågningsunderlag där mängdavtagning sker för hand (Viklund, 2011). Mängderna som 

räknats utifrån underlaget prissätts sedan av kalkylingenjören där prissatta mänger kallas för 

nettokalkyl. Förutom nettokalkylen gör man inom kalkylarbetet också en omkostnadskalkyl och 

en slutsida där omkostnader beroende på omgivning, projektets storlek, produktionstid mm 

uppskattas och prissätts. 

Att ta fram en kostnadskalkyl genom manuellt arbete för större projekt är tidskrävande och blir 

ofta fel. Felen kan bero på ofullständiga handlingar eller missar vid mängdavtagning (Jongeling, 

2008) 

 

2.22 Manuell produktionsplanering 

Hendrickson, et al., (1987) menar att produktionsplanering för ett byggprojekt innehåller ”val av 

byggnadsteknik, definiering av arbetsmoment, resursplanering, kollisionskontroller samt 

samordning mellan olika aktörer”. Man kan också tänka sig att en leveranstidplan bör ingå i 

produktionsplaneringen. Planeringen utgår vanligtvis från 2D-ritningar och GANTT-scheman 

(Jongeling, 2008). Dessa enkla stöd som används vid traditionell produktionsplanering gör så att 

arbetet till stor del förlitar sig på ingenjörsmässiga antaganden samt referensprojekt då få 

datorstöd används (Hendrickson, et al., 1987) 
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2.3 BIM 

Enligt Jongeling (2008) så är en av definitionerna för BIM ”All information som genereras 

och förvaltas under en byggnads livscykel strukturerad och representerad med hjälp av (3D) 

objekt där objekt kan vara byggdelar, men även mer abstrakta objekt såsom utrymmen”. Inom 

VDC används BIM som ett verktyg med begreppet ”modeling” istället för ”model”. BIM ses här 

som ett arbetssätt där slutprodukten är en innehållsrik 3D-modell (Building information model). 

(Kunz & Fischer, 2012) 

 

Figur 2 – Livscykel BIM (Migilinskas, et al., 2013) 

Det finns många olika definitioner och användningsområden för BIM men i helhet handlar det 

om informationen som finns i 3D-modellen och hur den används genom en byggnads liv från 

projektering tills den står klar och efter. Lösningen eller tankesättet kallas för BLM (Building 

Lifecycle Management) och illustreras i Figur 2. (Migilinskas, et al., 2013) 

 

Trotts de olika definitionerna så är BIM mer ett samlingsnamn än ett arbetssätt. Användandet av 

BIM har olika betydelse för olika aktörer inom byggprocessen och används på olika sätt vid t.ex. 

projektering och produktionsplanering. Tanken med användandet av BIM är dock densamma 

genom hela processen – att spara tid och pengar.  

 

Jongeling (2008) menar att samtliga aktörer inom byggprocessen kan dra nytta av BIM-

användandet. Jämtemot det tidigare arbetssättet med 2D-CAD så bidrar BIM-användandet till ett 

effektivare arbete tack vare lättillgänglig information och visualisering samt att användandet av 

BIM bidrar till ett inspirerande och attraktivt arbetssätt. 
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2.31 5D-BIM 

5D-BIM kan ses som ett arbetssätt eller en metod där man utöver 3D-modellen lägger till 

ytterligare två dimensioner – tid och kostnad. Kostnaden beräknas likt traditionell kalkylering 

men själva mängdavtagningen görs utifrån modellen. Eftersom modellen vanligtvis utgörs av 

enklare geometrier och byggdelar där tex väggar presenteras som solida objekt, så anpassas också 

recepten efter detta. En vägg kan tänkas innehålla t.ex. ytskikt, reglar, isolering mm. Vilket gör 

att recepten för denna vägg blir många. För att underlätta mängdavtagningen gör man i detta fall 

ett gemensamt recept där samtliga ingående byggdelar förhåller sig till samma enhet.  (Eriksson, 

2015) 

 

 

Figur 3 – Recept yttervägg 

 

I figur 3 illustreras ingående recept i en ytterväggvägg där samtliga resurser och material 

förhåller sig till en och samma enhet. Detta gör att mängdavtagningen utifrån BIM-modellen 

förenklas ytterligare. 

 

Andersson, et al., (2017) Menar att användandet av BIM vid kalkyleringsarbete bidrar med 

bland annat visualisering, transparens, och modellkontroll. Med hjälp av visualiseringen som 

modellen bidrar med så ökar förståelsen av projektets innehåll samt att ingående objekt enkelt 

kan summeras och filtreras vilket bidrar med ett säkerställande av kalkylens kvalitet. 

 

Då mängdavtagningen är avklarad så är också modellens olika byggdelar kopplade till recept. 

Detta medför att samtliga byggdelar i BIM-modellen nu är tidsatta och har en kostnad. Tack vare 

detta så blir tidplanen än mer innehållsrik då man efter färdigställande av ordningsföljden enkelt 

kan få fram bl.a. resursdiagram och kostnadsdiagram. Vid själva planeringen och utvärdering av 

ordningsföljden för de olika arbetsmomenten så kan en 4D-simulering användas. Eftersom 

aktiviteterna har en koppling till modellen så kan framdriften enkelt simuleras.  
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2.4 Implementering BIM  

Implementering av BIM-användandet hos entreprenörer har visat sig vara krångligt. Speciellt 

bland de mindre aktörerna där utvecklingen och underhållet av de nya arbetssätten ofta uteblir 

tack vare bristande resurser. Användandet av programvaror kopplade till BIM är bara en del av 

implementeringen, utöver detta så har man diverse kontrakt att förhålla sig till, personer i gruppen 

kan ha olika mycket erfarenhet och så vidare vilket gör att olika omstruktureringar i företaget kan 

vara nödvändigt. (Migilinskas, et al., 2013) 

 

(Azhar, 2011) vill mena att användning och implementering av BIM kommer gynna samtliga 

aktörer inom AEC-Industrin (Architecture, engineering, and construction) och visar att 

entreprenörer som planerat sitt arbete utifrån en BIM-modell har mindre utgifter och går med mer 

vinst än när de använt sig av traditionella metoder. Men Azhar (2011) menar också att 

implementering av BIM-metoderna har många utmaningar då det saknas standardiserade 

arbetsmetoder för användandet av BIM.  

 

2.41 Detaljnivå i modell 

Leite et al. (2011) väljer i sin rapport om detaljnivåer i BIM - att dela upp detaljnivån för 

modeller enligt figur 4 där en modell med ungefärlig geometri kan användas för bl.a. enkel 

visualisering samt överslagsberäkningar, en modell med korrekta geometrier som kan används 

vid kalkyl- och planeringsarbeten samt en detaljerad produktionsmodell som kan användas för 

bl.a. kollisionstester.  

Detaljnivån är alltså avgörande för själva användandet av BIM-modellen. En modell som 

saknar efterfrågade detaljer eller dimensioner kan därför bli oanvändbar beroende på 

användningsområde. 
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Figur 4 - Detaljnivåer (F. Leite et al. 2011) 

 

Vidare visar också Leite et al. (2011) att detaljnivån i BIM-modellen har en betydande 

påverkan på projekteringstiden. Noggrannare detaljprojektering innebär alltså ökad 

projekteringstid.  

 

2.42 IFC 

IFC – Industry Foundation Classes är ett filformat som de flesta 5D-BIM programmen stöder. 

Formatet stöds också av de flesta 3D-CAD programmen vilket gör att formatet kan ses som en 

gemensam standard inom användandet av BIM. (Nawari, 2012) 

 

Solihin, et al., (2015) menar att ett problem med användandet av formatet IFC är att det nästan 

alltid sker ett informationstapp mellan exporteringen och importen av modellen från och till 

samtliga 3D-CAD program, och att det är väldigt resurs- och tidskrävande för programutvecklare 

att identifiera dessa problem.  Enligt Migilinskas, et al., (2013) krävs ytterligare utveckling av 

arbetssättet för att få en mer lyckad implementering av arbetet med BIM. Och Nawari (2012) 

menar på att en standardisering av innehållet i en IFC-modell är en nödvändig utvecklingsåtgärd 

vid implementering av arbetet med BIM både i den industriella och traditionella byggprocessen.  
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Figur 5 - Projektering till användning (Nawari, 2012) 

 

Nawari (2012) har tagit fram underlag för upprättandet av en så kallad MVD (Model View 

Definition) inom industriellt byggande. Underlaget illustreras i figur 6. Han visar på vad som bör 

beaktas vid upprättandet av en IFC-modell beroende på hur den senare ska användas vid 

produktionsplanering och utförande samt vidare exportering till utomstående parter. 

Illustrationen är något svår att följa utan artikelns text men syftet med resultatet är att få fram en 

komplett modell utifrån underlag där livscykelkraven och samtliga aktörers önskade användning 

av modellen är specificerade.  

 

 

 

Figur 6 – MVD (Nawari, 2012) 
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2.5 5D-BIM 

Eriksson (2015) samt Viklund (2011) inriktar sina rapporter på industriellt- respektive 

traditionellt byggande. Ingen av dessa nämner övergången mellan platsbyggnation och 

fabriksproduktion. Hur kan 5D-BIM användas för både traditionellt- och industriellt byggande 

samt hur anpassas en MVD (Model View Definition) till arbetssättet? En MVD är en definition 

av vad modellen ska innehålla för att inkorporera all information som är nödvändig för samtliga 

parter i projektet  (Nawari, 2012) . Nawari (2012) ger exempel på vilken detaljnivå som kan 

krävas av modeller i olika skeden men aldrig för en modell som ska användas vid arbetssättet 

5D-BIM.       
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3. Metod 

Forskningsmetoderna som beskrivs i följande avsnitt har visat sig lämpade för forskning med en 

flexibel frågeställning i ett undersökande arbete vars författare själv deltar. 

 

Rapporten utgörs huvudsakligen av en explorativ studie. En explorativ studie syftar till att öka 

insikt och kännedom inom ett problemområde (Sallnäs, 2003). Metoden kan också ses som en 

kvalitativ fallstudie då författaren själv har deltagit och följt händelseförloppet. Vid kvalitativ 

forskning grundar sig resultatet på ett fåtal individer och har en flexibel frågeställning som 

fördjupas succesivt (Sallnäs, 2003). Arbetet har utgått från en fast frågeställning som har förfinats 

genom arbetets gång. Forskningen har genomförts med ett fåtal utvalda deltagare vilket bidrar 

till att utförda undersökningar är av kvalitativ sort. 

3.1 Utförande 

Som nämns i inledning har en kvalitativ fallstudie med explorativ avsikt utförts. Forskningen har 

utförts i ett induktivt arbetssätt vilket innebär att författaren eftersom har utvecklat egna hypoteser 

och idéer till skillnad från ett deduktivt arbetssätt där man är ute efter att verifiera färdiga 

frågeställningar och koncept. 

 

Genom att studera och kartlägga nuvarande arbetssätt och metoder som används vid kalkyl och 

produktionsplanering så har författaren skapat ett utgångsläge för implementeringen av det nya 

arbetssättet 5D-BIM och därmed svaren till forskningsfråga 1. Förutom det explorativa arbetet 

med implementering så har även intervjuer genomförts med programutvecklare och entreprenör 

som ligger till grund för svaren på forskningsfråga 2 och 3.   

 

 

Figur 7 - Utförande 
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3.11 Kartläggning 

En kartläggning av nuvarande arbetssätt hos entreprenören Norlunds bygg har utförts. Genom 

intervjuer och observationer både i projekterings- och utförandestadiet så har författaren bildat 

sig en uppfattning om de metoder som används och vilka de kritiska förbättringsområdena är. 

3.12 Implementering 

Implementering av arbetssättet 5D-BIM har utförts explorativt med en växande målbild.  Med 

stöd från mjukvaruföretaget Elecosoft så har den valda programvaran studerats för att sedan 

explorativt användas vid implementering av 5D-BIM hos Norlunds bygg. 

3.2 Litteraturstudie  

Genom arbetets gång har en litteraturstudie löpt parallellt. Litteraturstudien i arbetet har utgjorts 

av en litteraturgranskning där tidigare forskning och kunskap inom ämnet utvärderats och bidragit 

till ökad förståelse hos författaren. Fokus i litteraturstudien ligger huvudsakligen på användandet 

av BIM inom byggprocessen. Resultatet av litteraturstudien återfinns i kapitlet teori. Utöver detta 

resultat så har studien även bidragit till en klarare problemformulering samt gett en inblick från 

ett historiskt perspektiv.  

3.3 Observationer och datainsamling 

Detta är delen då forskaren underbygger och söker svar på de ställda forskningsfrågorna. Ett 

annat uttryck för observation i detta sammanhang är datainsamling. Under rubriken inkluderas 

bl.a. tester, intervjuer och experiment som ger empirisk kontakt. (Backman, 1998) 

 

I den explorativa studie som utförts så har observationer och datainsamling skett genom tester 

och intervjuer. Arbetet har utförts genom en explorativ implementering av programvara där 

dagbok förts och problem upptäckts eftersom. 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet och validitet står för giltighet (Strömquist, 2010). 

Reliabiliteten i studien styrks av den utförda litteraturstudien samt de observationer som gjorts i 

det explorativa arbetet. Studien har utförts nära inpå en väl etablerad entreprenör med lång 

erfarenhet i sammanhanget samt en programutvecklare med lång erfarenhet inom valda metoder. 

 

Validiteten i arbetet utgörs av metoden av den utförda litteraturstudien. Majoriteten av de 

källor som använts är artiklar publicerade i vetenskapliga journaler som inriktar sig på relevant 

område för studien. Även källor för utformning av rapport och kvalitativ forskning har använts.  
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4. FALLSTUDIE 

Presentation av de företag och valda programvaror som ingår i fallstudien 

4.1 Norlunds Bygg 

Norlunds bygg är en småhustillverkare som producerar kundanpassade hus med fokus på 

hållbarhet. Företaget använder sig av ett byggsystem där att väggar och bjälklag tillverkas 

industriellt. Byggsystemet kan klassas som ett öppet byggsystem vilket innebär att 

förprojekteringsgraden är låg. Materialval samt utformning av elementen är några utav de få 

förutbestämda valen vid projektering av entreprenaden. Norlunds bygg utför dessutom 

markarbeten både i sina egna projekt och åt externa kunder.  

 

Majoriteten av projekten upphandlas i entreprenadformen totalentreprenad. Vid 

totalentreprenader åtar sig företaget samtliga uppgifter inom byggprocessen där de ritar och 

projekterar huset, ansöker om bygglov, utför markentreprenaden samt bygger huset mm. 

Entreprenadformer anpassas också efter kundens önskemål. T.ex. kan kunden själv rita/anlita 

utomstående arkitekt eller konstruktör.   

 

 

Figur 8 - Montering hus Norlunds Bygg 
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Ytterväggar och mellanbjälklag byggs industriellt i företagets fabrik för att sedan transporteras 

till byggarbetsplatsen där taket under tiden har byggts. Efter att väggar, bjälklag och tak monterats 

följer kompletteringar på fasaden samt invändigt arbete. 

 

 

Figur 9 - Fabriksproducerade väggar lastas för transport till byggarbetsplats 

 

4.2 Elecosoft 

4.21 Allmänt 

Elecosoft är ett It-företag som utvecklar digitala verktyg och tjänster anpassat till 

byggindustrin. Huvudsakliga inriktningen på verktygen och tjänsterna är planering och 

kalkylering. Företaget började som konsulter inom arkitektur och konstruktion men övergick med 

tiden till produktutvecklare inom samma genre. (Elecosoft, 2017) 
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4.22 Bidcon 2017.7 

HTTPS://WWW.ELECOSOFT.SE/PROGRAMVAROR/BIDCON 

Bidcon är ett kalkylprogram med inbyggd BIM-modul. I programmet finns möjlighet att 

importera IFC-filer som sedan kan användas för mängdavtagning eller skapande av mängdposter.  

4.23 Asta Powerproject 14.0.02 

HTTPS://WWW.ELECOSOFT.SE/PROGRAMVAROR/POWERPROJECT 

Powerproject är ett planeringsprogram där man framställer tidplaner med hjälp av 

resurssättning, länkning- och tidssättning av aktiviteter samt kalender. Programmet är 

kompatibelt med en mängd olika CAD- och kalkylprogram, varav Bidcon är ett. Programmet 

används idag av över 35 000 användare i Sverige och övriga Europa där majoriteten av kunderna 

finns inom byggsektorn.   
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5. RESULTAT 

I kapitlet redovisas resultaten av den explorativa fallstudien. 

Arbetssättet 5D-BIM har implementerats hos den delvis industriella småhustillverkaren Norlunds 

Bygg. Resultatet beskriver styrande faktorer och nödvändiga förutsättningar för 

implementeringen av 5D-BIM hos en entreprenör med både fabriks- och platsbyggande. 

Resultatet beskriver också tillvägagångssätten för de implementerade metoderna vid kalkylering, 

mängdavtagning och produktionsplanering.  

 

5.1 Kartläggning  

Resultatet av den kartläggning som utförts av Norlunds byggs nuvarande arbetssätt 

En kartläggning av nuvarande arbetssätt hos Norlunds bygg har utförts där observationer och 

intervjuer gjorts i både projekterings- och utförandestadiet. Kartläggningen visar de metoder som 

används vid projektering, kalkylering och produktionsplanering idag samt vilka de största 

bristerna är. 

 

5.11 Projektering 

Projektering av husprojekten sker i 3D-CAD programmet DDS-CAD. Programmet finns i två 

versioner – Arkitekt och Konstruktion. Vid projektering av husprojekten är det endast det öppna 

byggsystemet som begränsar flexibiliteten av produkten. Då kunden är nöjd med designen som 

tagits fram i DDS - arkitekt så exporteras den till konstruktionsprogrammet där 

detaljprojekteringen kan påbörjas (vanligtvis efter 1-3 möten med kund). Den detaljprojekterade 

modellen används sedan som underlag för 2D-ritningar, kaplistor, mängdavtagning samt 

energideklarationer. Bygglovshandlingar upprättas utifrån A-modell ritad i DDS - arkitekt. 

 

5.12 Kalkyl 

Vid upprättandet av kalkyler använder Norlunds bygg idag en äldre version av 

kalkylprogrammet Bidcon. Versionen utgörs av en receptdatabas som huvudsakligen upprättats 
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utifrån traditionellt platsbyggande och den saknar stöd för BIM. En referenskalkyl från två 

tidigare husprojekt används där några av de vanligaste recepten i Norlunds byggs kundanpassade 

sortiment ingår. I kalkylen finns bl.a. olika typer av väggar, olika värmesystem samt variationer 

av inredning och ytskikt. Kalkylen följer en struktur som är uppbyggd efter Bidcons egna 

receptdatabas med sammansatta byggelement där t.ex. byggdelstypen ”Yttervägg energihus – I 

regel 300” inkluderar samtliga recept som ingår i väggtypen. 

 

 

Figur 10 - Byggelement Yttervägg 

 

Ingen omkostnadskalkyl används idag och omkostnader prissätts i netto-kalkylen vilket gör att 

de inte syns på slutsidan.  Enhetstiderna i Bidcons receptdatabas är upprättade utifrån traditionellt 

byggande vilket gör att de blir felaktiga för komponenter/planelement som tillverkas industriellt. 

För poster med underentreprenörer saknas enhetstider helt. 
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5.13 Produktionstidplan 

Tidsplanering av ingående aktiviteter i projekten till en viss del på kalkylen men dock helt 

utan datorstöd. GANTT-diagram upprättas idag där tider och resurser planeras utifrån tidigare 

erfarenheter och ingenjörsmässiga antaganden. Detta medför att resursplanering och 

leveranstidsplaner också utförs för hand genom tidigare erfarenheter. Nedan syns ett GANTT-

schema för ett aktuellt husprojekt som upprättats i Excel.   

 

 

Figur 11 – Tidplan GANTT-Schema 

 

Strukturen av kalkylen har en stor inverkan på hur användbar den blir vid 

produktionsplaneringen. Exempelvis så sker tillverkningen av ytterväggar i Norlunds Byggs 

fabrik. Dock så gipsas väggen i det senare traditionella byggskedet. Detta gör att byggdelstypen 

inte går att sätta som en tidsatt aktivitet direkt i en tidplan eftersom gipsningen i själva verket 

sker efter monteringen av huset. Gipsning av väggen behöver alltså sättas i en annan byggdelstyp 

för att kalkylen enkelt ska kunna användas vid produktionsplaneringen. Många av de använda 

byggdelstyperna i kalkylmallen inkluderar på samma sätt recept som i själva verket utförs i 

senare/tidigare skeden av projektet.  

 

Detta är speciellt sant för byggdelstypen innerväggar figur 12 där många av de ingående 

aktiviteterna/recepten utförs i skilda skeden. I tidplanen i figur 11 skiljer man på 

byggdelstypen/aktiviteten innerväggar genom att dela upp den i tre olika skeden – regling 
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innerväggar – enkling (skiva och gips en sida) – dubbling (skiva – gips – isolering – kortlingar 

– lister).  

 

 

Figur 12 - Byggdelstyp Innervägg 

 

Användandet av kalkylen i tidsplaneringen blir också väldigt begränsad då kalkylen består av 

recept med poster som helt saknar enhetstid. Recept hämtade ur Bidcons databas med klassen UE 

(Underentreprenör) hanteras av programmet som offerter utan enhetstider. Eftersom versionen 

av programmet inriktar sig på byggentreprenörer så klassas samtliga markarbeten som 

underentreprenader. Eftersom dessa UE-recept saknar enhetstid blir det omöjligt att tidsätta 

markarbetena i produktionstidplanen som Norlunds Bygg i själva verket utför själva. 
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5.2 Implementering 5D-BIM 

Avsnittet redovisar den metod som använts för implementeringen utifrån omständigheter som 

diskuteras i senare kapitel. För illustrationer och exempel har ett aktuellt husprojekt med 

tillhörande BIM-modell använts. 

5.21 Kalkylmall 

En kalkylmall har upprättats utifrån referenskalkyler samt erfarenhetsåterkoppling 

tillsammans med platschef och VD för Norlunds bygg. För att hitta en lämplig struktur för 

kalkylmallen så har den byggts upp utifrån rubriker i figur 11 som illustrerar en aktuell 

produktionstidplan. Tanken med mallen är att enkelt och snabbt utifrån BIM-modellen, ta fram 

en offert som sedan kan användas vid produktionsplanering för samtliga variationer av projekt. 

 

Mallen baseras på den färdiga tidplanen i figur 11 som är ett aktuellt projekt där de allra flesta 

byggdelstyper och recept från de olika referenskalkylerna ingår. Detta för att enkelt kunna 

återanvända mallens struktur vid upprättandet av tillhörande produktionstidplaner i framtiden. I 

kalkylprogrammet Bidcon används begreppen kalkyldel figur 13 (rubrik för ingående 

byggdelstyper), byggdelstyp figur 14 (innehåller samtliga recept som ingår i byggdelstypen), 

produktionsresultat figur 15 (receptet där enhetstider för resurser samt material med dess åtgång 

ingår). 
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Figur 13 - Struktur kalkyldelar 

 

 

 

Figur 14 - Ingående byggdelstyper i FABRIK 

 

 

Figur 15 - Ingående produktionsresultat i yttervägg 
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Ett husprojekt innehåller oftast inte alla byggdelstyper och recept som finns listade i 

kalkylmallen. Genom att ”bocka ur” eller avmarkera de byggdelstyper eller recept som inte ska 

ingå i projektet så utgår de i kalkylen. T.ex. så ska gipsskivan i väggen figur 15 inte ingå i denna 

vägg vilket enkelt åtgärdas genom att avmarkera detta recept. 

 

I dessa recept/produktionsresultat anges enhetstider samt ingående resurser och material. I figur 

16 illustreras dessa parametrar för stommen i ytterväggen. Här illustreras även tillvägagångssättet 

för att få en gemensam enhet hos recepten – reglarna i väggen har enheten meter och cc-avståndet 

600 mm vilket gör att det går 2 meter regel per m2 vägg. Detta åtgärdas genom att sätta 

åtgångstalet för reglarna till 2.0.  

 

 

Figur 16 - Produktionsresultat lättregel 

  

I kalkylprogrammet har även en mall för omkostnader upprättats. Precis som för nettokalkylen 

så är omkostnadskalkylen strukturerad utifrån önskad detaljnivå i produktionstidplanen. För 

kalkylposter klassade som underentreprenader har enhetstider lagts till för att dessa ska kunna 

användas vid produktionsplaneringen. 
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Figur 17 - Mall för omkostnadskalkyl 

 

5.22 Mängdavtagning  

För att sätta pris på ett husprojekt kan man i Bidcon använda sig av en BIM-modell. Modellen 

innehåller information om namn och mått i husets olika delar och komponenter vilket gör att 

mängder enkelt kan överföras direkt från modell till kalkyl. BIM-modellen exporteras från DDS-

CAD konstruktion i formatet IFC och importeras enkelt in i Bidcon.  

 

För att få en effektiv mängdavtagning har recepten/produktionsresultaten sammanställts i 

byggdelstyper. I figur 15 illustreras de ingående recepten/produktionsresultaten i byggdelstypen 

Yttervägg energihus – I regel 300. Genom att samtliga recept i byggdelstyperna förhåller sig till 

samma enhet så kan de mängdas samtidigt genom att överföra mängden från modellen till 

byggdelstypen.  
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Figur 18 - IFC i Bidcon 

 

Genom att ”klicka och dra” i modellen så överförs mänger enkelt till de tillhörande 

byggdelstyperna tack vare den information som modellen innehåller. Detta ger en snabb och 

enkel mängdavtagning då kalkylmallen anpassats för just detta ändamål. 

 

I modellvyn finns också alternativet ”visa återstående objekt” vilket visar de objekt som inte 

ännu är mängdavtagna. Detta medför att BIM-modellen bidrar till ett säkerställande av kvalitet 

då det visuellt går att avgöra om ingående byggdelar i projektet finns med och är mängdavtagna 

i kalkylen. I figur 19 visualiseras kvarstående objekt där det tydligt syns att platta på mark, 

bjälklag samt fönster för våning 1 inte är mängdavtagna. Genom att klicka på dessa objekt får 

man också fram information om dem. I figur 19 syns också den information som angivits om ett 

fönster i projekteringsskedet. 



26 
 

 

Figur 19 - Information objekt 

 

 

 

5.221 Mängdavtagning fabriksproduktion 

För mängdavtagningen av de fabriksproducerade elementen blir tillvägagångssättet något 

annorlunda. Istället för att ”klicka och dra” så ska skapas här mängdposter utifrån modellen som 

sedan kopplas till rätt byggdelstyp. I figur 20 illustreras metoden där modellen används för att 

skapa dessa mängdposter och koppla samman dem med rätt byggdelstyp. Mängdposter skapas 

för samtliga planelement som tillverkas i fabriken.  
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Figur 20 - Mängdpost väggelement 

 

För att prissätta dessa poster så kopplas de till rätt byggdelstyp/recept. I figur 21 illustreras hur 

mängdposter från modellen kopplas till rätt byggdelstyp och på så vis prissätts utifrån de mått 

som modellen erhåller. 

 

 

Figur 21 - Byggdelstyp till mängdpost 
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Denna metod används enbart för mängdavtagningen för de byggdelstyper som produceras i 

fabriken. Metoden används för att enkelt göra skillnad på dessa element samt förenkla strukturen 

på kalkylmallen. I figur 22 illustreras mängdpostern för fabriksproducerade väggar som kopplats 

till rätt byggdelstyp.  

 

 

Figur 22 - Byggdelstyp till mängdpost 

 

5.23 Produktionsplanering  

Då den mängdavtagna kalkylen exporterats till planeringsprogrammet Powerproject så är det 

endast följeordningen samt resursplaneringen som saknas. För att ytterligare förenkla arbetet med 

produktionsplaneringen så ha tidplanen delats upp i två delar – Platsbyggnation och 

Fabriksproduktion. I figur 23 illustreras färdig produktionstidplan för platsbyggnationen av 

projektet. Kalkylen exporteras från Bidcon och importeras i Powerproject med samma struktur 

(figur 24).  

 

 

 

Figur 23 - Produktionstidplan Powerproject 
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Figur 24 - Struktur Bidcon och Powerproject 

 

Eftersom att aktiviteterna redan är tidsatta så återstår bara kopplingen mellan dessa samt 

resursplaneringen. Tidplanens aktiviteter har planerats i rätt utförandeordning och en fullständig 

tidplan för projektet finns i bilaga 1. 

 

För att ytterligare förenkla produktionsplaneringen så används funktionen ”antal arbetare per 

aktivitet” vid exportering av kalkylen. Genom att sätta en standard på två arbetare per aktivitet i 

kalkylunderlaget så underlättas resursplaneringen vid produktionsplaneringen. Vid de allra flesta 

aktiviteter är det två snickare som arbetar vilket gör att den manuella resurssättningen uteblir för 

många aktiviteter. 

 

Här kan också en 4D-simulering av framdriften i projektet skapas. Genom att importera modellen 

i Powerprojekt så kan modellens delar på samma sätt som i Bidcon kopplas till de olika 

byggdelstyperna. Kopplingar som genererats i Bidcon kan också överföras automatiskt via 

”CLOUD”-export. I figur 25 illustreras hur importerad IFC-modell visualiseras i Powerproject. 
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Figur 25 - BIM-modell i Powerproject 

 

Produktionsplanering fabrik 

Här används en något annorlunda metod än vid planeringen av platsbyggnationen. Eftersom 

att fabriksproducerade väggar och bjälklag byggs i omgångar och inte löpande som vid 

platsbyggnation, så måste varje element tidsättas. 

 

För planering av fabriksproduktionen exporteras endast kalkyldelen ”FABRIK” från kalkylen. 

I kalkyldelen finns mängdposterna för väggar, bjälklag och fönster som tagits från modellen och 

kopplats till tillhörande byggdelstyp. Figur 26 illustrerar hur importerad kalkyl i Powerproject 

struktureras på samma sätt som i Bidcons kalkyl.  
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Figur 26 - Importerad kalkyl i Powerproject 

 

Aktiviteterna innehåller även de detaljerade recept som används i Bidcon samt tillhörande 

resurser och material (figur 27). Mängdposterna som kopplats till tillhörande byggdelstyp får på 

så vis en utförandetid fördelad över de ingående recepten. 

 

 

Figur 27 - Detaljerade recept i Powerproject 
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Planelementen byggs av snickare som jobbar i grupper två om två. En grupp bygger och 

färdigställer ett planelement före de börjar på nästa. Under tiden jobbar den andra gruppen på 

samma sätt vilket ger att två planelement produceras samtidigt hela vägen genom 

fabriksproduktionen. I figur 28 och figur 29 har ordningsföljden för elementtillverkningen 

bestämts samt länkats och ett automatiskt resursdiagram genererats.  

 

 

Figur 28 - Tidplan fabrik GANTT 

 

 

Figur 29 - Resursdiagram fabrik 
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Metoden ger en detaljerad tidplan med tillhörande resursdiagram. Varje bjälklags- och väggdel 

redovisas med total tid för utförande. Fullständig tidplan för fabriksproduktionen i Bilaga 2. 

5.3 MVD för BIM-modell 

För att avgöra vad som ska inkluderas i BIM-modellen så har en så kallad ”Model View 

Definition” (MVD) utformats. MVD:n används i detta fall som en mall med syfte att tillfredsställa 

samtliga användningsområden för BIM-modellen i kalkyl- och planeringsprocessen genom att 

inkludera nödvändig information redan i projekteringsfasen. Resultatet av den upprättade MV 

D:n redovisas i figur 30.  

 

 

Figur 30 - MVD 

 

5.31 Detaljnivå 

Detaljnivån i modellen specificeras utifrån strukturen på kalkylmallen. Kalkylmallen är i sin 

tur uppbyggd efter önskad struktur på produktionstidsplanen vilket ger att samtliga arbeten inom 

5D-BIM arbetssättet tillfredsställs. En detaljnivå framtagen från kalkylen har som mål att 

anpassas till både mängdavtagningen och 4D-simuleringen i produktionsplaneringen.  
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Figur 291 - Reglar innervägg IFC 

  

 

5.32 Industriellt 

Eftersom att planelementen i fabriken byggs i olika storlekar så är det viktigt att dessa element 

synliggörs i verklig storlek i BIM-modellen. Till skillnad från platsbyggnationen där aktiviteter 

utförs löpande så byggs elementen i fabriken i omgångar om två och två. Produktionsplaneringen 

tar hänsyn till detta genom att skapa ett recept för varje väggelement (alternativt lokalitetsbaserad 

mängdavtagning där grupper skapas för varje vägg). Detaljnivån för komponenterna styrs även 

här av kalkylens struktur. I recepten/byggdelstyperna för väggelement tillverkade i fabriken 

inkluderas samtliga komponenter som alla anpassats till samma enhet vilket ger att endast m2 

efterfrågas. Samma sak gäller för de fabriksfabricerade bjälklagen. I figur 32 illustreras hur ett 

väggelement markerats och hur information om objektet dyker upp i flikar nedanför modellen. 
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Figur 3302 – IFC-modell  

 

 

5.33 4D 

För att maximera nyttan av modellen används en 4D-simulering där framdriften av projektet 

visualiseras. Här styr detaljnivån i BIM-modellen kvaliteten av simuleringen. Det är därför viktigt 

att inkludera samtliga detaljer som önskas synliggöras tidigt i projekteringsfasen. 
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6. Diskussion 

Diskussion och analys av resultat 

 

En BIM-modell i formatet IFC med önskad detaljnivå har tagits fram. Dock har de använda 

programmen i fallstudien haft svårigheter att läsa denna modell av okänd anledning. Bidcon 

måste kunna läsa en IFC-modell precis som den är konstruerad. IFC-formatet är en gemensam 

standard inom BIM och att inte kunna läsa/delvis- läsa en modell är ett stort problem. 

Programutvecklaren Elecosoft har redan börjat jobba på en lösning för detta problem och menar 

att denna typ av modell snart ska kunna användas i både Bidcon och Powerproject. Om detta inte 

skulle lösas förlorar BIM-funktionerna i de bägge programmen väldigt stora delar av dess 

användningsområden. Bland annat kommer en mängdavtagning ständigt måsta ifrågasättas 

eftersom att modellen måste kontrolleras och kompletteras oftare. Författaren har därför valt att 

utföra fallstudien som om den aktuella modellen kunnat läsas av dessa program. 

 

Kalkylen blir svår att använda som underlag för tidsplanen då strukturen och uppbyggnaden 

av recepten inte stämmer överens med själva utförandet. Men tack vare att kalkylmallen 

strukturerats utifrån den rubriksättning och detaljnivå som önskas vid produktionsplaneringen 

blir arbetet med tidplanen enklare. Mängdavtagningen blir väldigt effektiv då detaljnivån 

stämmer överens med strukturen i kalkylen. Då t.ex. innerväggsreglar står som en egen 

byggdelstyp (utanför byggdelstypen för innerväggar) är det viktigt att enkelt kunna göra en 

mängdavtagning för dessa. Genom att inkludera detaljerade byggdelstyper i BIM-Modellen, 

sorteras de enkelt ut i modellvyn för att sedan mängdas.  

 

Implementeringen av 5D-BIM har visat sig bidra med en enklare och mer exakt kalkyl samt 

produktionstidplan. Mycket tack vare själva modellen som ger exakta mängder och på så sätt 

exakta kalkylposter, enkelt visualiserar ingående byggdelar samt att 4D-simuleringen möjliggör 

för ett rationellt planerande av framdriften. Då framdriften simuleras blir det tydligt att se vad 

som är möjligt och inte, de styrande aktiviteterna såsom tak, tätt hus m.fl. synliggörs och blir 

enklare att planera utifrån. Genom att upprätta en kalkylmall som efter mängdavtagning från 

BIM-modell enkelt kan användas som grund vid produktions- och resursplaneringen, har ett 

standardiserat arbetssätt i formatet 5D-BIM skapats.  

 

Användandet av en 4D-simulering har visat sig vara ett bra stöd vid produktionsplaneringen då 

följeordningen av aktiviteterna enkelt kan illustreras och kontrolleras. Att inkludera 
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underentreprenörers 3D-ritningar i modellen skulle ytterligare förenkla planeringen och 

samordningen och på så sätt bidra med en mer fullständig tidplan.  

Resultatet redovisar i detalj tillvägagångssättet för implementeringen av 5D-BIM hos företaget 

Norlunds Bygg men är även tänkt att kunna användas av andra entreprenörer med andra liknande 

koncept, samt delvis visa på vilka krav som ställs på utformningen av BIM-modeller vid 

projektering. Resultatet visar också att detaljnivån och informationen i BIM-modell samt önskad 

struktur vid produktionsplanering är avgörande för en lyckad implementering av arbetssättet. 

 

”Resultaten visar varför detaljnivån i BIM-modellen blir styrande för 

arbetssättet” 

 

Resultatet visar att önskad struktur i produktionsplaneringen blir styrande för både uppbyggnad 

av kalkyl samt detaljnivå i BIM-modellen. För att arbetssättet 5D-BIM ska kunna implementeras 

hos en entreprenör med delvis industriellt byggande måste därför önskad detaljnivå vid både 

fabriks- och platsbyggnation utvärderas.  

 

Kalkylmallen som tagits fram är speciellt anpassad för att enkelt kunna ta fram kostnader för 

projekt utifrån BIM-modellen samt användas vid produktionsplaneringen. Vidare kan 

kalkylmallen även behöva anpassas för andra ändamål. Mallen kan även tänkas behöva urskilja 

olika ytskikt eller liknande beroende på kunders önskemål om färdigställandegrad.  

 

Det saknas idag standarder för utformningen av BIM-modeller. Detta för att olika aktörer 

använder BIM-modeller på skilda sätt. Den definition av modellens innehåll som tagits fram i 

rapporten syftar endast till användningen för entreprenörer med liknande koncept som Norlunds 

bygg samt endast vid kalkyl- och planeringsarbete. Utöver dessa arbeten kan det även finnas nytta 

av modellen vid bl.a. förvaltning.  

 

Vid ett tidigare examensarbete inom 5D-BIM och industriellt byggande har modellen varit 

utformad med vad som beskrivs som enklare geometrier. Med detta menas att t.ex. väggar och 

bjälklag modellerats som solida objekt. Detta medför att recept måste anpassas och ”klumpas 

ihop” för att objekt ska kunna mängdavtas då t.ex. skivor och reglar inte kan urskiljas ur 

modellen. (Eriksson, 2015) 
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Leite, et al., (2011) menar däremot att detaljnivån i modellen har en stor inverkan på 

projekteringstiden. Detta behöver inte nödvändigtvis vara sant! Vid projektering av hus ritas 

oftast detaljer upp i 2D i form av ritningsunderlag. Här kan ett bekymmer vara att CAD-

programmen ligger något efter. Vid kartläggningen av Norlunds bygg visade det sig att 

programmet DDS-CAD enkelt tar fram detaljerade BIM-modeller bara genom att fylla i vilka 

dimensioner samt material t.ex. en vägg ska innehålla. 
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6.1 Förbättrings- och åtgärdsförslag 

Förbättringsområden inom arbetssättet 5D-BIM med vald programvara 

6.11 Resursplanering 

För att förenkla arbetet med resursplanering ytterligare så efterfrågas en möjlighet att göra detta 

redan i kalkylen. Eftersom att kalkylmallen används som underlag för tidplanen så skulle 

resurssättningen kunna sättas redan här och på så sätt standardisera arbetet med 5D-BIM 

ytterligare. Problemet idag är resurser i Bidcons recept hanteras annars än i Powerproject. På 

samma sätt som i Powerproject måste en fördubbling av resurser Bidcon också ge en halverad 

enhetstid och fördubbling av resurskostnaden.   

  

6.12 Mängdavtagning 

För en enklare mängdavtagning krävs det att Bidcon kan hantera och läsa mer detaljerade 

modeller. Genom att enkelt kunna urskilja detaljer och byggelement ur modellen förenklas 

mängdavtagningen avsevärt. Vid mängdavtagning ur modell saknas också möjligheten att 

använda sig av 2D-ritningar (DWG). I en modell kan olika ytskikt och ytor vara svåra att urskilja 

vilket skulle kunna underlättas med import och visualisering av en 2D-ritning tillsammans med 

modellen. Möjlighet att kunna kombinera modeller i viewern efterfrågas då ventilation och VA 

oftast projekteras av utomstående konstruktörer. 

 

6.13 Bidcon recept 

För recept i kategorin UE (underentreprenörer) saknas det enhetstider. Saknaden av enhetstider 

gör att recepten manuellt måste tidssättas för dessa recept vid produktionsplaneringen. Om recept 

inte har en enhetstid går de ej att resurssätta i det senare planeringsstadiet. Detta korrigeras idag 

genom uppbyggnad av egna recept då enhetstider måste ingå för att undkomma det manuella 

arbetet vid produktionsplanering. Alltså efterfrågas enhetstider samt ingående resurser för recept 

i kategorin UE. 
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6.14 Line of Balance 

Vid produktionsplanering efterfrågas ett självuppdaterande Line of Balance (LoB) – diagram 

utifrån det upprättade GANTT-schemat. Idag upprättas LoB – diagram i Powerproject med hjälp 

av kodsättningar och liknande vilket kräver manuellt arbete och är väldigt tidskrävande. 

7. Slutsats 

Forskningsfråga 1 

- Hur implementeras 5D-BIM hos entreprenörer med delvis industriellt byggda 
produkter? 

För att kunna implementera arbetssättet hos en entreprenör som bygger både industriellt och 

traditionellt måste projekterings- och tillverkningsprocessen kartläggas för både fabriks- och 

platsbyggnation. Då arbetsgången hos entreprenören kartlagts bestäms detaljnivån i det nya 

arbetssättet för både kalkyl- och produktionsplanering. Detaljnivån avgörs enklast genom att utgå 

från önskad struktur och detaljnivå i produktionstidplanen. Detaljnivån i produktionstidplanen 

blir sedan styrande för hur kalkylen byggs upp och vilken detaljnivå den bör innehålla. Vidare 

bestämmer sedan denna detaljnivå hur BIM-modellen ska utformas.  

 

Forskningsfråga 2 

- 5D-program – Vad finns att vinna i arbetssättet? 

Jämfört med de traditionella metoderna för kalkylarbete och mängdavtagning utifrån 2D-

ritningar och produktionsplanering byggd i största del på erfarenhet, har implementeringen av 

5D-BIM bidragit med ett betydligt snabbare och mer sammanhängande arbete tack vare en 

genomgående struktur i både kalkyl- och produktionsplanering. Entreprenören uppskattar att 

tiden de lägger på arbete med både kalkylering/mängdavtagning samt produktionsplanering 

kommer halveras tack vare det nya arbetssättet.  

 

Modellen ger en förenklad mängdavtagning och verkar dessutom som stöd vid 

produktionsplaneringen genom en så kallad 4D-simulering. Användandet av en BIM-modell 

bidrar dessutom med ett säkerställande av kalkylens kvalitet genom filterfunktioner där ännu icke 

mängdavtagna komponenter synliggörs. Vid traditionell mängdavtagning utifrån 2D-ritningar är 

det lätt att missa mängder som dessutom kan bli svåra att korrigera. 
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Forskningsfråga 3 

- 4D-simulering – Hur kan en visuell simulering av projektets framdrift vara ett stöd? 

En 4D-simulering av projektet väntas bidra med ett säkerställande av kvaliteten för hela 

projektet. Genom att visuellt planera projektet blir det lättare att förutse projektunika problem 

och tidigt hitta lösningar på dessa vilket ger mindre speciallösningar och tidskrävande åtgärder 

på plats. Utöver detta så ser entreprenören en enklare samordning då olika aktörer enkelt kan 

sättas in i projektet. 

7.1 Förslag på fortsatt forskning 

 

 Standardisering vid projektering av BIM-modell. För att projektörer ska kunna ta fram 

användbara BIM-modeller åt entreprenören så skulle en standard för utformningen 

kunna vara till stor nytta. Vilken detaljnivå behövs och varför anses den nödvändig? 

Kan en standard sättas för detaljnivån i BIM-modeller, gemensamt inom flera 

entreprenadformer? Vid vilken detaljnivå blir modellen överflödig?  

 

 Gemensamma standarder för användning av BIM vid kalkyl- och 

produktionsplaneringsarbete. Enligt Andersson, et al., (2017) som arbetar med 

produktutveckling av BIM-verktyg är standardiseringen av BIM-användandet en stor 

utmaning. Ett gemensamt och standardiserat arbetssätt efterfrågas för att nyttan av 

BIM-användandet ska kunna maximeras. 

 

 Virtual Reality (VR). Kan VR användas vid BIM 4D-simulering? Virtual Reality 

används idag småskaligt vid samordning och enklare visualisering av byggprojekt, 

men hur kan tekniken nyttjas vid byggproduktionen?  
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9. Bilagor 

 

Bilaga A - Norlunds Bygg 

 

Vilken förtillverkningsgrad har husprojekten? 

 

Hur används informationsmodeller idag? 

 

Vilken detaljnivå projekteras modellerna i? 

 

Vilken färdigställandegrad efterfrågar kunden? 

 

Vilken detaljnivå har kalkylen och stämmer den överens med modellens detaljnivå? 

 

Vilken detaljnivå har produktionstidplanen? 

 

Hur många projekt projekteras samtidigt? 

 

Hur används modeller i projekteringen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

Bilaga B - Elecosoft 

Vilka BIM-funktioner efterfrågas av entreprenörer? 

 

Hur ser koppling mellan kalkyl- och planeringsprogram ut? 

 

Hur används BIM-modeller i planeringsverktyget? 

 

Hur används BIM-modeller i kalkyleringsprogrammet? 

 

Blir det något informationstapp för IFC-modeller mellan programmen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


