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B
IM eller bygginformations -
modellering diskuteras livligt i
dagens byggbransch. Speciellt
tycks tekniken ha fått fäste inom

husbyggandet där allt fler vittnesmål om
teknikens förträfflighet rapporteras. 

Övergången från att projektera i 2D till
att modellera verkligheten med hjälp av
3D modeller sker nu över hela världen.
CIFE – Center of Facility Engineering,
Stanford University, gör årliga enkätstudi-
er av hur byggbranschen implementerar
nya virtuella projekterings- och produk-
tionsmetoder i byggprocessen, så kallad
Virtual Design and Construction (VDC).

Enligt CIFE och undersökningar som
vi gör i Sverige tycks införandet av VDC
ske stegvis i tre nivåer:
– Visualisering är det första steget. Olika

3D modeller sammanförs i så kallade
samgransknings-modeller eller ”digital
mock-ups” för visualisering och kolli-
sionskontroll mellan olika discipliner,
till exempel samgranskning av installa-
tions-, arkitekt- och konstruktionsmo-
deller. Införandet av den första nivån är
relativt okomplicerat och kräver rela-
tivt enkla anvisningar som överens-
kommelser om ett gemensamt koordi-
natsystem för leverans av 3D modeller
för att samgranskningen ska fungera. 

– Integration är det andra steget när man
börjar utnyttja möjligheterna att med
BIM som informationsbärare att integ -
rera informationsflödet mellan olika
applikationer i byggprocessens olika
skeden. Exempel på sådan integration
är möjligheten att utföra energianaly-
ser från en BIM modell, kombinera
BIM modellen med produktionspla-
neringen för att visualisera produktio-
nen, så kallad 4D modellering. Detta
steg kräver mer av de ingående aktörer-
nas hantering och programvara, till ex-
empel hur metadata ska identifieras

och utbytas, vilken information som ska
knytas till olika objekt i modellen.

– Automation är det slutliga steget i över-
gången till en BIM baserad byggpro-
cess. Möjligheter till automatisering av
designen med hjälp av parametrisering
nämns som exempel men även styrning
och kontroll av produktionsutrustning
via Computer Numerical Control
(CNC) gränssnitt. Det sista steget kan
ge stora besparingar i form av tid och
kostnader men innebär också ekono-
miska risker och kräver sannolikt stra-
tegiska allianser med underleverantö-
rer för att ge resultat.   

Sprids och används igen
Gemensamt för införandet av samtliga ni-
våer är att information i högre grad sprids

och återanvänds av aktörerna i byggpro-
cessen, exempelvis med hjälp av incita-
mentavtal som bygger på någon slags  sam -
arbetsmodell där nyttan men även kostna-
derna för tekniken kan delas mellan bygg-
herre, projektörer och entreprenörer.

Speciellt för de mer avancerade nivåer-
na kan kostnaderna för införandet vara så
stora att de måste avskrivas över flera pro-
jekt. Figur 1 visar ett typiskt exempel på vi-
sualisering där en VR modell användes i
samgranskningsprocessen vid byggandet
av LKABs pelletsverk MK3 i  Malmberget.

Maskinstyrda anläggningsprojekt
I SBUF-projektet ”Aktiv design i anlägg-
ningsprojekt”, som bedrivits vid Luleå
tekniska universitet tillsammans med
Skanska, Atcon och Ceco interactive de-

ANLÄGGNING Genom BIM, 4D-modellering och data från maskindatorer kan vi skapa

 kontroll i realtid. I framtiden kan det bli aktuellt med fjärrstyrda anläggningsmaskiner där samma

information som används för att planera produktionen kan används för att styra maskiner.

Anläggningsmaskin kan 
fjärrstyras i realtid
Av sven liedberg, Skanska Teknik, thomas olofsson, Luleå tekniska universitet, patrick söderström, Atcon AB

och Luleå tekniska universitet och daniel thall, Ceco interactive design

Sven Liedberg är tekn dr i geoteknik och

avdelningschef för geoteknik och berg på

Skanska Teknik, samt teknikansvarig för geo -

teknikområdet i Skanska Sverige AB. Han ar -

betar även med geotekniskt stöd åt Skanska

Sverige med anläggnings- och husprojekt.
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Thomas Olofsson är professor i bygg-

produktion vid Luleå tekniska universitet.

Han förestår också centrumbildningen

eBygg, som utvecklar virtuella byggmetoder.
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Patrick Söderström är ägare till

Atcon AB, samt doktorerar inom ”Industria-

liserat anläggningsbyggande” på Luleå

tekniska universitet.
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Daniel Thall är ingenjör samt system -

vetare och har tio års erfarenhet av imple-

menter ing och utveckling av BIM i olika

byggnads projekt. Han är VD på företaget

Ceco Inter active Design.
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sign, har målet varit att undersöka hur

BIM och 4D simulering i anlägg-

ningsprojekt kan bidra till en effektivare

produktionsprocess.

Ny teknik som GPS, maskinsensor-

system och maskindatorer har i allt hög-

re grad börjat användas i svenska anlägg-

nings projekt. De flesta större väg- och

järnvägsprojekt har infört maskinstyr-

ningssystem som grund för schakt- och

fyllnadsarbeten.

Maskinstyrning är att med hjälp av sen-

sorsystem och positionsgivare (oftast

GPS) kunna se maskinens läge mot en di-

gital 3D modell av det som ska utföras.

Noggrannheten på visningen är cirka 10

mm och till exempel en grävmaskinist

kan se hur skopan förhåller sig till den yta

eller de detaljer han ska schakta.

Maskinstyrningssystem finns idag för

anläggningsmaskiner såsom hjullastare,

grävmaskiner, bandschaktare och väghyv-

lar. Maskinstyrning gör att tiden att starta

upp och genomföra projektet minskar.

Modeller för hela arbetsprojektet finns

ofta inlagt i maskindatorn som gör det

möjligt att snabbt flytta och starta upp ma-

skinerna var som helst på bygget.  Oavsett

om det är mörkt eller snöar så kan maski-

nisten alltid se vad han ska göra vilket in-

nebär effektivare maskintidsutnyttjande. 

Genom införandet av maskinstyr-

ningssystem har inte bara tekniken för-

ändrats, även byggprocessen har anpas-

sats. Tidigare var det vanligt att man un-

dan för undan gjorde utsättning för de

moment man just för tillfället arbetade

med. Detta betydde också att produktio-

nen genomfördes och problem som upp-

kom löstes under tiden. 

Det som händer idag är att maskinmo-

dellerna måste skapas först, innan an-

läggningsprojektet kan starta. Den tid

man tidigare lade ned vid manuell utsätt-

ning under hela projektet måste nu an-

vändas till att skapa 3D modeller och sä-

kerställa förutsättningarna för projektets

teknik. Detta betyder också att problem-

ställningar i fråga om utformning och tek-

niska lösningar måste planeras mera nog-

grant innan produktionen startar. 

Dagens maskinstyrda anläggningspro-

jekt avsätter alltså mer tid innan produk-

tionen startar för att just lösa hantering-

en av utformning och tekniska lösningar

i samband med 3D modelleringen. 

Att kunna se var man är i en 3D modell

och där se hur man ska utföra arbetet är

en stor fördel för maskinföraren men

även för projektledningen. 3D tekniken

har ju använts i många år som verktyg för

att genomföra projekteringsunderlag och

volymberäkningar. Nu när samma data

går att hantera ända ut till maskinerna så

kommer 3D modeller att få en ännu stör-

re och viktigare roll i framtidens automa-

tisering av väg- och anläggningsprojekt.

Gå över mot BIM med 4D 

Att skapa digitala 3D modeller för ma-

skinstyrning och volymberäkning är bara

första steget. Nästa nivå är att integrera

modellen med övrig information om den

planerade produktionen för att skapa en

BIM modell av det planerade projektet.
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Figur 1. Exempel på visualisering och samgranskning i en VR miljö. Bilden är från projekte -

ringen av LKAB:s pelletsverk MK3 i Malmberget.

Exempel på maskinsystem i en grävmaskin.

Fortsättning s. 16�P



Genom att koppla tidplaner direkt mot

terrängmodellen så har vi en 4D modell

och möjlighet att simulera och spela upp

ett tänkt produktionsförlopp. 

Ofta är det just planeringen som är det

stora problemet i anläggningsprojekt, ef-

tersom genomförandet är starkt beroen-

de av geotekniken. På grund av att mark-

förhållandena är osäkra skapas ofta tid -

planer grova nog att inrymma dessa osä-

kerheter. Det försvårar uppföljning och

kontroll och därigenom mängdreglering,

som ofta görs utifrån ett planerat tillstånd

och inte från det verkliga förhållandet. 

Genom att skapa tidplaner från 3D mo-

deller och 4D simulering kan planering-

en förfinas. Att veta vilka resurser som ska

göra vilka aktiviteter under vilken tid är

speciellt viktigt i anläggningsprojekt.

Just utsträckningen och de varierande

volymerna i anläggningsprojekt gör att

produktionskontrollen är svår. 

Med 4D så kan man skapa och förädla

en produktionsprocess på detaljnivå och

tidigt ge indikationer om arbetsmomen-

tens effektivitet. Man kan aktivt i projek-

ten välja mellan olika alternativ när man

konstaterat vilka förhållanden som råder.

På så sätt kan en detaljerad tidplan göras

och aktivt modifieras under produktion.

Figur 2 visar en möjlig integrering av

informationsflödet i maskinstyrda an-

läggningsprojekt.

Processen är uppdelad i följande steg,

se figur 2: 

1. 3D modellen skapas i CAD programmet

i sektioner (till exempel varje meter).

Vid ändring av designen (under pro-

duktion) kan detta steg hoppas över. 

2. De olika bärlagren projekteras utgåen-

de från antagna geotekniska förhållan-

den (projektering) eller utifrån verkli-

ga markförhållanden (under produk-

tionen). 

3. Informationen från sektionsgeometri-

er och bärlager sparas i modellen för att

användas i planeringen av projektet

och för export av maskindata.

4. Masskvantiteter (fyll och schakt) be-

räknas och 3D modell genereras från

sektionsdata. Olika program för mass -

optimering kan också användas för att

skapa underlag för resurs och tidplaner. 

5. (Om)planering av aktiviteter (fyll och

schakt) och transporter av massorna

görs lämpligen med tid-lägesteknik, (så

kallad tid-väg diagram).

6. Produktionsplanen kan nu visualiseras

(4D) genom att kombinera 3D model-

len med tidplanen.

Figur 3 visar ett exempel på ett Gantt-

schema (övre bilden) som är jämfört med

ett tid-läges diagram.  

Förutom tid så ser man tydligt hur ma-

skinerna kommer att förflyttas längs

vägsträckan i väg-tid diagrammet. Tilos

(2008) och DynaRoad (2008) är två appli-

kationer på marknaden som använder

tid-läges teknik. I DynaRoad ingår också

en massoptimeringsalgoritm för ekono-

misk optimering av masshanteringen.  

I och med att olika aktiviteter kopplas

till läge är det nu enkelt att visualisera

produktionsplaneringen med 4D. Figur 4

visar resultatet av en utvecklad prototyp

i SBUF projektet. 

Förutom möjligheten att visualisera

produktionsplanen har vi nu ett utmärkt

underlag för uppföljning, kontroll och

mängdreglering. I nästa steg planeras att

undersöka hur positionering av anlägg-

ningsmaskinerna kan användas för att

följa upp produktionen.

Ger kontroll i realtid

Maskindatorerna kan ofta rapportera

status och läge, någon som idag främst an-

vänds av maskinförarna. Genom att

centralt på byggplatsen samla in maskin-

data öppnar sig möjligheten för uppfölj-

ning och kontroll i realtid. Något som på

sikt avsevärt kan effektivisera anlägg-

ningsprojekten. 

Redan idag finns teknik utvecklad för

fjärrstyrning av förarlösa truckar i

LKAB:s järnmalmsgruvor. I framtidens

BIM baserade och automatiserade an-

läggningsprojekt ersätts manskapsbodar

av kontrollrum där tekniker kan överva-

ka och fjärrstyra anläggningsmaskiner-

na. Förändringar av design eller produk-

tionsplanering kan ske aktivt eftersom in-

formationsflödet är integrerat och all

grunddata finns lagrad i modellen för an-

läggningsprojektet. Samma information

som bildar underlag för produktionspla-

nering blir maskindata som styr utform-

ningen. D
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Figur 2. Integrering av informationsflödet i maskinstyrda anläggningsprojekt. Figur 3: Gantt-schema (övre bilden) jämfört med ett tid-
läges diagram (under bilden).

Figur 4: 4D visualisering av en vägskärning i
ett motorvägsprojekt. 
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