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BIM istället för 2D-CAD 
i byggprojekt
 

Mot denna bakgrund ge-
nomfördes en studie, i 
uppdrag av branschorga-

nisationen ICT2008, med syfte att 
visa på konkreta nyttor och vinster 
av BIM-tillämpningar i byggprojekt 
jämfört med det traditionella sättet 
att jobba baserat på 2D-CAD. Re-

sultatet av studien ger olika aktören 
inom byggbranschen beslutsunder-
lag för användning av BIM inom 
den egna verksamheten. 

Studien utgår från ett antal fallstu-
dier. Fem husprojekt valdes ut för 

att kunna göra detaljerade analyser 
i ett antal delprocesser: 
•   Projektering
•   Presentation och beslutsprocesser
•   Samordning
•
•   Planering och produktion
•   Areahantering
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För varje fallstudie och varje del-
process valdes ett antal aktören 
med olika arbetsuppgifter som 
sedan intervjuades. Totalt inter-
vjuades ett 30-tal personer under 
studien, bestående av arkitekter, 
konstruktörer, installationskonsul-
ter, projekteringsledare, byggherrar 
och projektledare, entreprenörer, 
fastighetsägare och beställare, myn-
digheter, och förvaltare och service-
organisationer.

Aktörerna fick jämföra BIM med 
2D-CAD med hjälp av följande 
aspekter:
•   Tid
•
•   Ekonomi
•   Arbetsglädje
•   Image

Underlag som tas fram under pro-
jekteringsprocessen har konsekvent 
högre till mycket högre kvalitet, är 
tydligare och mer integrerat. Pro-
jekteringsprocessen är i snitt 20% 
effektivare och upplevs dessutom 
som mer inspirerande och attraktiv 
jämfört med 2D-CAD-projektering.

3D-visualisering som stöd för 
beslutsprocessen anses av besluts-
fattare som kommit i kontakt med 
BIM en förutsättning och en själv-

-
kation är tydligare och besluts- och 
försäljningsprocessen snabbare och 
enklare. Eftersom 3D-visualisering 
är en biprodukt av BIM-projekte-
ring är den kostnadseffektivt och 
direkt tillgängligt för användaren. 

-
ring minskar med 30% om projek-
teringen görs med hjälp av BIM.

Samordningsprocessen är mycket 
effektivare, kvaliteten högre och re-
sulterar i snabbare revideringspro-
cessen. Färre missförstånd uppstår 
och fler aktörer kan vara delaktiga. 
Teknikkonsulter uppskattar att 
samordningsfel minskar med minst 
50%.

-

processen är högre och tiden för 
mängdavtagningen och kostnads-
kalkyler minskar med omkring 
50%.

Teknikkonsulter påstår att de 
nu genomför fler analyser än vad 
de har gjort vid projektering i 2D, 
eftersom analyser är enklare och 
snabbare att genomföra. Analy-
serna bygger på ett mer exakt un-
derlag från BIM-modellen jämfört 
med användningen av generella 
nyckeltal och antaganden. Teknik-
konsulter och beställare är överty-
gade om att det bidrar till kvalite-
ten av slutprodukten.

Tillämpning av BIM under pla-
nering och produktion leder till 
enklare och snabbare kommuni-
kationsprocesser mellan de olika 
aktörerna på arbetsplatsen. Under-
laget från projekteringen anses vara 
av mycket högre kvalitet än i van-
liga fall. Produktionen flyter bättre 
bland annat på grund av färre fel 
i underlaget. Entreprenörer som in-
tervjuats uppskattar att kostnader 
för ändrings- och tilläggsarbeten 
minskar med ca 50%. 

Areahantering med hjälp av BIM 
för beställare och förvaltare blir ef-
fektivare. Användaren kan snabbt 
och enkelt ta fram area-information 
med tydlig presentation; ett arbete 
som annars hade tagit för mycket 
tid. Relationen mellan olika typer 
av information och integrationen 
av informationen blir bättre när fler 
användare har tillgång till samma 
information.

Om man jämför dagens, relativt 
begränsade, tillämpningar av BIM 
med 2D CAD så kan man påvisa att 
det redan nu finns en rad fördelar. 
Exemplen från studien visar på nyt-
toeffekter i form av högre kvalitet, 
högre produktivitet och sänkning 
av kostnader. Studien visar även att 
aktörerna upplever arbete med en 
BIM som trevligare, intressantare 
och mer stimulerande jämfört med 
2D CAD. Arbete med BIM anses 

dessutom vara imageskapande och 
ett sätt att profilera sig med mot 
kunder och mot potentiella nya 
medarbetare.

Allt detta låter bra och bättre lär 
det bli om man ser på dagens til-
lämpningar och intresset för BIM 
som finns i branschen. Varför då 
denna studie kan man undra när 
utvecklingen ändå går åt rätt håll? 
Även om intresset finns hos aktören 
i branschen, kan man också kon-
statera att det fortfarande finns stor 
osäkerhet och en del missförstånd 
vad gäller BIM. Diskussionerna är 
oftast fokuserade på brister i kom-
pabilitet av programvaror som ett 
stort hinder för införandet av BIM. 
Många diskussioner förs också om 
eventuell merarbete och merkostna-
der som BIM medför. Denna studie 
har däremot varit inriktad på att 
identifiera nyttoeffekter för olika 
aktörer i byggprocessen. Med hjälp 
av ett räkneexempel har studien 
även försökt visa på relationen mel-
lan nyttoeffekter och kostnader för 
att uppnå dessa nyttoeffekter.

Räkneexemplet, som i stor ut-
sträckning är baserat på uttalanden 
från aktörer och exempel från olika 
projekt, visar att lågt räknad är net-
tobesparingen för ett fiktivt projekt 
ca 4% av byggkostnaderna. Bespa-
ringen för arkitekter och teknik-
konsulter hamnar mellan 0 till 20% 
av konsultkostnader. Entreprenören 
sparar omkring 4% av entreprenad-
kostnaden. Studien har inte kunnat 
få fram underlag för att kunna göra 
en säker bedömning för besparingen 
för beställaren och förvaltare och 
det rekommenderas flera studier 
som fokuserar på dessa aktörer.

Dessa siffror är inte speciellt höga 
om man jämför med hur bland an-
nat programvaruleverantörer mark-
nadsför sina BIM-produkter. Jag 
har dock velat ta fram en så realis-
tisk bedömning som möjligt, men 
inser att denna är långt ifrån kom-
plett och säker. Men är dessa siff-
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ror faktiskt låga? Räkneexemplet 
utgår från ett i stort sett oförändrat 
arbetssätt där många möjliga be-
sparingar och nyttoeffekter inte har 
prissatts. Studien visar att relativt 
begränsade tillämpningar av BIM 
redan ger dessa typer av effekter 
och det gör att den potentiella nyt-
toeffekten av BIM med stor sanno-
likhet är högre eller mycket högre.

Huvudsyftet med studien har varit 
att ta fram goda exempel på til-
lämpningar av BIM samt att kvanti-
fiera dessa exempel. Under studiens 
gång kom det också fram ett antal 
områden eller hinder fram som bör 
utvecklas: 

Ett stort hinder som identifiera-
des är bristen på metod- och pro-
cessutveckling. De aktörerna som 
blev intervjuade och som hade bör-
jat använda nya verktyg och där-
med börjat introducera nya proces-
ser kunde inte kvantitativt bedöma 
förändringar i effektivitet, kvalitet 
eller ekonomi. Jag är övertygad att 
om man inte mäter införandet av 
processer på ett strukturerat sätt, 
kan man inte förbättra dessa pro-
cesser. Om BIM ska förankras och 
få genomslag är det processerna 
som ska stå i fokus. Jag ser denna 
studie som en början till processut-
veckling, men rekommenderar flera 
och djupare studier, med syfte att 
definiera och ta fram mätvärden för 
olika delprocesser.

Det visade sig att aktörer har olika 
uppfattningar om vad BIM är. Vissa 
ser det som 3D-visualisering, andra 
som CAD-verktyg, och relativt få 
som en process där information 
hanteras på ett objekt-orienterat 
sätt. Detta leder till missförstånd 
och felaktiga förväntningar och 
krav, som i deras tur ledar till be-
svikelse eller konflikter. Därför re-
kommenderas att aktörer skapar 
en gemensam definition i början av 
ett projekt om vad BIM är och vad 
målet är med BIM. Att definiera 

tillämpningar på samma sätt som 
dagens 2D-projektering med hjälp 
av en enkel CAD-manual går inte. 
Tillämpning av BIM fordrar mer än 
en CAD-manual. Det börjar med 
definition av processen följt av defi-
nitioner av arbetsmetoder, tekniska 
lösningar och övriga hjälpmedel. 
En CAD-manual är del av denna 
process, men endast ett hjälpmedel. 
En CAD-manual får dessutom en 
bredare betydelse eftersom BIM-
projektering integrerar projekte-
ringen mycket starkare till bland 
annat energi- och klimatanalyser, 
kalkyl, inköp, m.m. CAD-manualen 
bör definiera olika gränssnitt mel-
lan projekteringen, informationsle-
veranser mellan aktörer och dessas 
processer. I detta sammanhang är 
det snarare en Information Delivery 
Manual som bör upprättas istället 
för en CAD-manual. Det rekom-
menderas försök med upprättande 
och tillämpningar av IDM med 
krav på information för olika typer 
av processer, såsom energi- och kli-
matanalyser och mängdavtagning. 

Den traditionella rollen av en CAD-
samordnare får med BIM också en 

ny betydelse. Det är inte CAD-frå-
gor som ska hanteras, men snarare 
frågor om vilken information som 
ska hanteras och hur. Det rekom-
menderas en tydlig definition av 
rollen för en modellmanager eller 
Project Information Officer (PIO).

Studien har visat ett antal goda 
exempel där olika typer av filfor-
mat kombineras i ett projekt. Flera 
aktörer har också beklagat sig över 
problem med format, men har i 
många fall även indikerat att det 
inte är det största hindret för att til-
lämpa BIM. De flesta BIM-verktyg 
kan numera läsa från och skriva till 
ett flertal olika format. 

Flera intervjuar visade att planering 
av BIM-tillämpningar i projekt ver-
kar gå hand i hand med diskussio-
ner om vem som ska betala för mer-
kostnader. Det är synd att många 
aktörer endast kan se kostnader, 
men inte potentialen i besparingar. 
Den främsta orsaken till det är bris-
ten på objektiva mätvärden som 
nämndes tidigare. En annan orsak 
är rädslan för fel eller förseningar i 
processen som uppträder på grund 
av införandet av nya arbetsmeto-
der och ny teknologi. Här föreslås 
samverkansmodeller som skapar 
förtroende bland aktörer och som 
fördelar risken, men även bespa-
ringarna av BIM-tillämpningar.

Studien har fokuserat på husbyg-
gnadsprojekt och har kunnat visa 
på nyttan med BIM-tillämpningar. 
Jag är övertygad att det även finns 
nyttan för mark- och anläggning-
sprojekt och rekommenderar stud-
ier som lyfter fram goda exempel 
från dessa typer av projekt.
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