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 Sammanfattning  

 I 

Sammanfattning 

Virtuellt byggande har de senaste åren börjat införas och tillämpas i allt högre 

grad inom framför allt projektering och byggande av bostäder och lokaler. Ett 

allt större antal offentliga och privata aktörer genomför nu projekt där modeller 

används för att effektivisera byggprocessen  Även inom anläggningsbyggandet 

har intresset ökat och ett större antal projekt har använt sig av 

byggnadsinformationsmodeller (BIM) i olika tillämpningsområden. Frågor 

som ofta uppstår är bland annat vad som har varit nyttoeffekter och 

framgångsfaktorer av tillämpningen. För att utveckla användningen av BIM så 

krävs att dessa frågeställningar besvaras och belyses av olika aktörer så att 

positiva och negativa erfarenheter sprids. I en intervjustudie av sex stycken 

projekt identifierades framgångsrika tillämpningar av BIM i 

anläggningssektorn. Studien genomfördes av Luleå Tekniska Universitet i 

samarbete med OpenBIM. 

  Det flesta respondenterna i intervjuerna var överens om att användningen av 

BIM i infrastrukturprojekt befinner sig i ett ganska tidigt skede.  I nuläget finns 

öar av applikationsområden där det krävs stora anpassningar av mjukvaran för 

att kunna integrera användningen genom projektet och därigenom tillvarata den 

potentiella helhetsnyttan. Mycket arbete återstår för att uppnå ett 

sammanhängande informationsflöde mellan planering, produktion och 

förvaltning. Processen behöver förbättras med strategier, upphandlingsformer, 

branschöverenskommelser och standardiseringar för att uppnå en transparens 

och förståelse för ett integrerat modellbaserat arbetssätt.  OpenBIM kan här 

utgöra ett gemensamt forum där aktörer kan samlas, föra dialog med varandra 

och sprida erfarenheter av BIM i infrastrukturprojekt. Hänsyn behöver tas till 

organisationen, processen såväl som produkten om BIM ska bli en viktig del i 

anläggningsprojekt. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Virtuellt byggande har de senaste åren börjat införas och tillämpas i allt högre 

grad inom framförallt projektering och byggande av bostäder och lokaler. Ett 

allt större antal offentliga och privata aktörer genomför nu projekt där modeller 

används på olika nivåer. I byggindustrins enkät riktad mot sektorns olika 

aktörer, publicerad den 4 november 2011, anger 46 % att de använder BIM i 

någon form i sitt företag idag.   

Aktörerna inom anläggningsbyggande har också identifierat ett allt större antal 

projekt där modeller används för olika användningsområden och inom olika 

utsträckningar. Frågor som uppstår är bland annat vad som har varit 

nyttoeffekter och framgångsfaktorer av tillämpningen. Denna sammanställning 

syftar till att lyfta fram ett antal aktuella exempel på tillämpning av virtuellt 

byggande i anläggningsprojekt. 

Genomförandet av stora infrastrukturprojekt är komplext och det är inte 

ovanligt att budgeterade kostnader överskrids. Risken för kostnadsökningar 

minskar om beställaren tidigt i projekteringsprocessen får ökad förståelse för 

olika alternativ och dess kostnadspåverkande aspekter. Virtuella metoder kan 

öka förståelsen för hur olika designlösningar inverkar på slutresultatet redan i 

tidiga skeden av projektet.  

Virtuellt byggande eller VDC (Virtual Design and Construction), innefattar 

användande av prestandamodeller för bl.a. planering och utförande av ett 

byggprojekt, där syftet är att stödja interna och externa projektmål.  VDC 

begreppet innefattar produkten som beskriver ett fysiskt byggnadsverk såsom 

t.ex. hus, byggnad eller väg, organisationen som kommer att specificera, 
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utforma, bygga och förvalta produkten samt processen som organisationen 

behöver för att skapa och hantera produkten vid olika tidpunkter.   Med hjälp 

av prestandamodeller är det möjligt att förutse prestationsförmågan för 

produktionsprocessen och slutgiltiga produkten (Kunz & Fischer, 2012).  

Prestandamodellerna är av multidisciplin karaktär vilket innebär att de ska vara 

möjligt för olika aktörer i ett byggprojekt att ha tillgång till modellerna samt 

kunna tillföra information med sin specialist kompetens likväl som att ta del av 

projektets allmängiltiga information (Samuelsson, 2010).  

 

 

Figur 1: 4D-modell knuten till dynamiska diagram. 

I figur 1 visas ett exempel på hur en s.k. 4D-prestandamodell (3D + tid) kan 

användas på stadsnivå som ett verktyg för att skapa en visuell transparens 

gällande kostnad av produktionen och resursåtgång. Olika alternativ med 

tillhörande designlösningar kan på så sätt skapas och jämföras med varandra 
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gentemot projektets uppsatta mål.  Den förbättrade hanteringen av information 

innebär att det är möjligt att jämföra fler alternativ och därigenom skapa bättre 

slutprodukter för kunden vad gäller funktion, acceptans och kvalitén.   

I dagsläget analyseras och jämförs oftast endast ett fåtal alternativa lösningar i 

projekteringen. Den omfattande projekteringsunderlaget i de flesta 

anläggningsprojekt som utgör informationsbasen är ofta spritt på olika aktörer 

och dokumenterat på ett sådant sätt som omöjliggör djupa och frekventa 

alternativstudier. Det går åt mer tid och resurser för att sammanställa 

informationen än att analysera och utveckla alternativa utformningar som 

underlag i produktbestämning och processplanering, Flager & Haymaker 

(2007). Informationen borde skapas och samlas på ett sätt som möjliggör att 

merparten av projekteringen kan användas till att optimera produkt- och 

processmodeller genom framtagande av flera olika alternativ. 

Building Information Modeling eller Bygginformationsmodellering (BIM) 

ingår i begreppet VDC och innefattar processen att skapa och hantera 

byggnadsinformation genom hela livscykeln (Lee, 2006). BIM ska därmed inte 

tolkas som en teknik utan är ett samlingsbegrepp för hur information skapas, 

lagras och används på ett kvalitetssäkrat och systematiskt sätt, (Jongeling, 

2008).  

Inom byggbranschen är den så kallade VDC-trappan ett allt oftare 

förekommande begrepp som beskriver olika tillämpnings- eller 

implementeringssteg av virtuellt byggande, se figur 2 (Kunz & Fischer, 2012). 

Stegen består av visualisering, integrering och automatisering. Steg 1 innebär 

att de olika intressegrupperna får en gemensam bild av utformningen och 

därigenom kan fatta beslut om hur projektet ska styras vidare, t.ex. 

visualisering av en aspekt av alternativa lösningar i rätt tid i rätt sammanhang 

ökar sannolikheten för bättre beslut. Steg 2 innebär integration av modeller 

med andra produkt- och/eller processmodeller. Steget bygger vidare på 

visualisering, men avser den integrerade informationshanteringen mellan 

modell och analys, som t.ex. massoptimering kopplat till den geometriska 

modellen anläggningsbyggande. Steg 3 innebär att informationen från 

modellen används för automatisering av specifika processer, t.ex. 

maskinstyrning och tillverkning. Vinsterna i steg 3 kan vara så stora att 

informationsmodeller skapas bara för att automatiseringen av en viss process. 

Emellertid så kan en långt större effektivisering uppnås om det virtuella 

byggandet kan integreras genom alla tre steg.  
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Figur 2: BIM-trappan som illustrerar olika utvecklingssteg, anpassad efter 

Kunz & Fischer (Kunz & Fischer, 2012). 

Anläggningsbyggande karakteriseras idag av att delar av alla steg i trappan 

används dock är processen fragmenterad och långt ifrån integrerade med 

varandra. Det är inte ovanligt att 3D-modeller finns i projekt som fungerar bra 

för framställning av 2D-ritningsunderlag, men som inte är lämpade för 

maskinstyrning eller mängdberäkningar. Det gäller att det finns en 

medvetenhet och förståelse, samt att rätt metoder tillämpas för att modellerna 

skall kunna integreras i hela byggprocessen. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att belysa och identifiera framgångsrika tillämpningar av 

BIM i infrastrukturprojekt. Målet är att kunna identifiera hur produkter, 

processer och organisationer lämpliga för virtuellt byggande i 

infrastrukturprojekt i Sverige har skapats.  

Rapporten är främst avsedd för olika aktörer som arbetar inom planering och 

byggande av infrastrukturprojekt. Fokus har inriktats på att beskriva vilka 

principer som är viktiga och hur organisationerna och processerna ska anpassas 

till dessa. 

1.3 Metod 

Sex anläggningsprojekt valdes ut av OpenBIM i denna studie. 

Telefonintervjuer med personen (som i regel har haft anknytning till 

projektering) i projekten har genomförts med hjälp av ett semi-strukturerat 

frågeformulär. Frågornas ordning och innehåll kan ändras beroende på 

3D-projektering

• Visualisering

• Samordning

• Transparens

• Samarbete

Integrering

• Spårbarhet

• Länkning av mängder & nyckeltal

Automatisering

• Maskinstyrning

• Tillverkning

1

2

3
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respondentens svar på frågeställningen, (Lantz, 1993). Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och sammanfattades innan de skickades till respondenterna för 

granskning.  Respondenterna har i denna studie i samråd med författare haft 

möjlighet att justera sammanfattningarna i efterhand. 
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2 RESULTAT INTERVJUSTUDIE 

2.1 Studerade anläggningsprojekt 

Projekten som ingått i intervjustudien består av två stora vägprojekt, ett stort 

järnvägsprojekt, ett mindre vägprojekt omfattade cirkulationsplats i Lund, ett 

FoU-projekt som inom området maskinstyrning samt nybyggnation av ett hus 

med tillhörande markarbeten. BIM användning i dessa projekt har främst 

fokuserat på: 

 Visualisering - Förbifart Stockholm och Ådalsbanan 

 Samgranskning - Marieholmsförbindelsen i Göteborg,  Plogfåran i 

Lund och Markprojektering i Örtedalen 

 Maskinstyrning - FoU projekt angående anläggningsmodeller för 

maskinstyrning 

Det flesta respondenterna var överens om att användningen av BIM i 

infrastrukturprojekt befinner sig i ett ganska tidigt skede. Idag finns det öar av 

BIM applikationer som det återstår att integrera för att kunna ta tillvara hela 

potentialen med virtuellt byggande inom anläggningssektorn.   Den redovisade 

sammanfattning av intervjustudien är uppdelad efter VDCs tre ingående delar, 

produkt, processen och organisationen. Slutsatsen från intervjustudien är att 

VDC kan innebära fördelar för såväl småskaliga som storskaliga projekt. Dessa 

fördelar är dock inte uppmätta objektivt (t.ex. i ekonomiska termer) utan 

baserade på respondenternas åsikter. 

2.2 Kravställning på produkt och produktstruktur 

Innan projekteringen inleds bör syftet med modellen fastställas. Det kan vara 

för den egna projekteringen (t.ex. att hitta effektiva lösningar vid utförande) 
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eller för kommunikation med allmänheten, trafikanter och fastighetsägare.  När 

detta är klart bör beställaren upprätta en definierad kravställning på hur 

produktmodellen bör struktureras (ofta i en s.k. CAD or BIM manual), annars 

finns stor risk att värdefull tid förloras p g a av felaktiga strukturen som måste 

ändras i ett senare skede.  

Beställarens kravställning har traditionellt blivit specificerad i de dokument 

som har beskrivit produkten genom att specificera innehållet i 

anläggningsmodellen. Definitionen av anläggningsmodellen är i nuläget 

kortfattad och kan missuppfattas av vissa aktörer. Konsulter kan ofta tolka 

innehållet och hantera begreppen.  Entreprenörer har i regel svårare att förstå 

innebörden av olika definitioner. För att underlätta tolkningen bör Trafikverket 

istället att specificera vad anläggningsmodellen ska användas till, vilket kan 

vara maskinstyrning, mängdreglering, samgranskning och visualisering. För att 

skapa dessa anläggningsmodeller som täcker de eftersökta 

användningsområdena rekommenderas tydliga målbilder utöver väldefinerade 

kravdokument. Detta underlättar konsulternas arbete med modelleringen och 

ökar sannolikheten att modeller levereras som uppfyller kravuppställningen. 

En målbild skapas med fördel genom dialog mellan olika aktörer som är 

involverade i projektet. Aktiviteter i projekteringsprocessen bör sedan 

understödja de upprättade målen. Samgranskningsmöten är en central och 

återkommande aktivitet, för att uppfylla uppsatta mål i projekteringsprocessen. 

Beställaren kan i det här fallet säkerställa att granskningen görs på rätt sätt 

genom att tidigt specificera vilka teknikområden som ska vara med samt hur 

och när samgranskningen ska genomföras.  Ett specifikationsarbete som med 

fördel görs i samverkan mellan konsult och beställare. 

När projekteringsprocessen pågår bör konsulternas modeller regelbundet 

kontrolleras och följas upp av beställaren. Något som ofta kan göras i 

samgranskningen och mottagningskontroll för att säkerställa att 

anläggningsmodellen har rätt innehåll, struktur och utformning. På detta sätt 

får man en kvalitetssäkring av modellen gentemot kravställningen.  

Exempelvis, för att säkerställa att anläggningsmodellen kan användas för 

maskinstyrning bör mättekniska kontroller utföra som en del i 

kvalitetsäkringen. Detta kan innefatta kontroller av dubbelpunkter, att storleken 

på modellen inte är för stor samt att detaljeringsgraden på modellen har 

tillräcklig hög noggrannhet för att möjliggöra ett effektivt användande i 

produktionsprocessen. Beställarorganisationen bör därför ha rätt kompetens för 

att granska och säkerställa att modellens innehåll är korrekt och anpassat för 

nästa skede.  
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2.3 BIM-processen 

Traditionellt har konsulterna fokuserat sitt arbete på att ta fram ritningar. 

Ritningsframställning har därmed styrt hur modellen har hanterats och använts. 

I en BIM process blir målet att skapa och hantera informationen i modellen så 

att helheten stämmer. Om helheten är någorlunda korrekt kan modellen 

användas för en rad olika tillämpningsområden där ritningsproduktion är ett av 

många exempel. Modellobjekt måste vara korrekt klassificerade och försedd 

med information som behövs av andra typer av applikationer, t ex. som indata 

till analyser, kalkyler och planering. Det är därför betydelsefullt att tidigt skapa 

en tydlig process för att alla teknikområden skall kunna leverera information 

vid rätt tidpunkt. Leveranserna skapas genom modelleringen, där information 

kontinuerligt läggs till och hanteras genom hela projekteringen. Det är 

betydligt svårare att i ett senare skede lägga till information eftersom detta i 

regel kräver att olika teknikområdena omarbetar och lägger till information till 

modellerna.  

Modelleringsprocessen ska generellt vara utformad på ett sådant sätt att den 

ingående informationen i modellen uppdateras i täta intervaller.  Den behöver 

också kontinuerligt kvalitetssäkras så att den är konsistent, koordinerad mellan 

olika vyer samt att olika objekt i modellen förekommer endast en gång. 

Samordningen ska ske i täta intervaller och sträva efter att lösa 

problemställningar i utformningen. Visualiseringen skall göra så att mindre tid 

används för att förklara och mer för att analysera och lösa problem i designen. I 

nuläget kommer olika teknikområdena in relativt sent med sina färdiga 

designlösningar. Dessutom utför de olika teknikområdena mycket projektering 

enskilt utan samkörning och kommunikation med andra teknikområden. Ett 

sådant arbetssätt förhindrar en rationell projekteringsprocess där helheten 

gradvis växer fram i en samordnad design mellan de olika teknikområdena 

(s.k. concurrent engineering).  

Det är viktigt att projektledaren som har ansvaret för helheten kan koordinera 

arbetet i olika teknikområden och här spelar modellerna en viktig roll i 

kommunikation och samgranskningsmöten. Genom att t.ex. kombinera 

projektering från VA-ledningar med grundläggningen av broar i en 3D-modell 

fås en helhet som kan förbättra kommunikationen och kvaliteten på 

projekteringen.  

Ofta så är designlösningar i ett infrastrukturprojekt baserade på osäkert 

underlag. Ett ofta förekommande problem är t.ex. att det inte finns någon exakt 

information kring läget(främst höjden) för befintliga ledningarna. I ett sådant 
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fall är det många som väljer en detaljeringsgrad som innebär att ledningarna 

inte redovisas i 3D. I de flesta fall är en uppskattad redovisning av 

ledningspositionen att föredra än ingen alls. T.ex. kan det vara bättre att veta 

att en teleledning förmodligen ligger 60 cm under markytan på en specifik 

plats än valet att inte redovisa den. I vissa fall finns inte underlag i 3D och då 

kan de vara bra att inkludera 2D-ritningar och skisser i en modell då ett sådant 

underlag också kan vara med i informationsmodellen. I topp-vyn, där visning 

av 2D-utformingen är lika med 3D-utformningen, kan det vara möjligt att 

identifiera vilka punkter där konflikter uppstår t.ex. mellan ledningsdragningar 

och något annat teknikområde. Ett 2D-underlag kan ge en övergripande 

förståelse för t. ex tunnelsträckningar då dessa göms i en 3D-modell av 

terrängen. Det finns ofta också mycket information som enbart finns tillgänglig 

i 2D, exempelvis ledningsdragningar. Generellt är det bättre att infoga denna 

typ av information i modellen även om inte underlag finns tillgängligt i 3D. På 

detta sätt undviker man hänvisning till kompletterande pappersritningar. I ett 

övergångsskede måste BIM processen anpassa så att 2D och 3D underlag kan 

kombineras och visualiseras.   

Det är också ofta problematiskt att hitta rätt detaljeringsgrad för 

designlösningarna i projekteringsprocessen. Skall alla skikt i överbyggnaden 

finnas representerade i modellen eller är det tillräckligt med färdig överyta och 

terrasnivå på vägkroppen? Här bör framtida användningsområden och analyser 

studeras för att se hur modellen bäst anpassas för det specifika fallet.  För att 

undvika dubbelarbeten och ineffektiva arbetsprocesser bör detaljeringsgraden 

specificeras tidigt i projektet. Samtidigt är det svårt att förutse vilken 

detaljeringsgrad som är nödvändig för att tillgodose framtida behov i 

projektering och produktion. Detaljeringsgraden varierar dessutom beroende på 

vart projektet befinner sig i processen.  

 En lösning för att underlätta en varierande detaljeringsgrad i ett 

infrastrukturprojekt är att använda en gemensam struktur på objekt och CAD-

lager under hela projektet. Här kan BSAB-systemet användas som grund, 

vilket möjliggör att de är lätt att välja och ändra detaljeringsgrad utan att 

förstöra informationsstrukturen i modellen. På så vis kan information som är 

lämplig i ett visst skede visas upp på ett enkelt sätt. BSAB-koderna som 

används för benämning av lager kan effektivisera kommunikationen genom att 

en gemensam struktur upprättas i modellen, se figur 3. 
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Figur 3: Anläggningsmodell med BSAB koder. 

 

Även underlaget som projekteringen använder bör anpassas i tidiga skeden där 

det gäller att kartlägga vilka behov som finns i framtida projektering. Det 

gäller därmed att anpassa datainsamlingen, exempelvis inmätning, 

laserskanning, ortofoton m.m. så att dessa kan användas i olika tidpunkter i 

projektet. På så sätt får underlaget en bredare och mer anpassat 

användningsområde i de olika planerings- och utförandefaserna. Underlag i en 

VR-modell framtagen i ett tidigt utredningsskede kan vara möjlig att 

vidareförädla och användas i efterföljande skeden som i planerings- och 

produktionsprocesser. För att överlämnandet av de digitala leveranserna ska 

fungera i olika skeden krävs att informationsstrukturerna standardiseras. Detta 

underlättas om en struktur skapas så att information blir anpassad gentemot 

olika vyer/faser i anläggningsprocessen. Idag existerar inte en sådan 

standardiserad struktur som informationsbärare, vilket innebär att 

informationen ofta måste skapas på nytt.  Om de ska vara möjligt att överföra 

information mellan olika aktiviteter på ett effektivt sätt krävs att beställaren 
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efterfrågar detta. Detta kräver en tydlig objektifiering, klassificering och 

standardisering för hur informationen skall definieras och sparas. Det är en 

knäckfråga att upprätta en bra informations-överföringsprocess mellan olika 

skedena i ett projekt. Innan en sådan standardisering är upprättad bör 

utvecklingsarbete fokuseras på att utveckla användning och nyttan av BIM för 

enskilda aktiviteter och skeden i ett anläggningsprojekt.  

2.4 Organisation 

En vanlig anledning till att ett projekt inom BIM misslyckas är att det finns 

olika förväntningar och mål för den produkt som projektorganisationen skall 

skapa: 

"The secret to making a good movie is to make sure that everyone is working 

on the same movie." Francis Ford Coppola (regissör, bl.a. Gudfadern) 

 

Förväntningarna och målen i organisationen bör styras genom upprättande av 

mål och en lämplig strategi för hur detta skall uppnås genom dialog med alla 

aktörer i projektet.  Gemensamma deklarationer och måldokument (jmf 

partneringdeklarationer) kan användas i tidiga skeden för att stödja den 

upprättande strategin mellan beställare, konsult och i förekommande fall 

entreprenör.  Detta förhållningsättet kan leda till att frågeställningar lyfts från 

byggskedet till projekteringen, t ex för att förbättra byggbarhet och underlätta 

produktionen.  

 

För att uppnå effektivt arbetsätt i projekteringen gäller det att identifiera vilka 

som är de stora utmaningarna tidigt. Samordning mellan de olika aktörerna 

möjliggör att utmaningarna kan identifieras tidigare.  Här är BIM viktigt 

genom att arbetsättet stödjer informationshanteringen så att de senaste 

modellerna visualiseras för de olika teknikdiscipliner. För att detta ska fungera 

krävs en process som uppmuntrar organisationen teknikområdena att dela med 

sig och presentera preliminära och halvfärdiga utformningar, se figur 4, och 

inte vänta tills att modellen är helt klar.   
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Figur 4: Halvfärdig projekteringen i fyra olika skeden.  

I en samgranskning med halvfärdiga projekteringsmodeller är det viktigt 

organisationen fokuserar på att de tekniska utformningarna uppfyller 

funktionen och inte på estetiska frågeställningarna. Tolerans måste visas 

gentemot att projektörernas tidigt kan visa halvfärdiga utformningar som 

kanske inte alltid är genomtänkta. Tidig samgranskning kan effektivt minska 

antalet iterationer i projekteringen. 

 

 I nuläget är projektorganisationerna inte vana vid att granska halvfärdiga 

modeller utan är vana med relativ färdiga VR modeller. Om organisationen 

vänjer sig vid halfärdiga utformningar kan kollisioner upptäcks tidigare i 

projektet. Detta kan leda till större engagemang och roligare arbetsätt. De 

preliminära utformningar som kommer från olika teknikområden tillför 

värdefull information i projekteringsprocessen, där allt inte behöver vara klart 

och perfekt för att kunna samgranskas.  

 

En effektiv samgranskning med BIM kräver också leveranser av digitalt 

underlag.  Ibland kan det vara svårt att få samtliga teknikområden och 
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organisationer att leverera digitalt underlag.  Förmågan att leverera digital 

material styrs ofta av upphandlingsform och traditioner som t.ex. den kultur 

som råder inom de olika deltagande företagen.  Detta har försvårat arbetet med 

att använda modellerna i samgranskningsarbetet. När olika modeller 

samgranskas är det fundamentalt att projekteringshandlingarna motsvarar det 

som finns i samgranskningsmodellen för samtliga teknikområden. Det är svårt 

att från beställarens sida är säkerställa att CAD-modellerna motsvarar det som 

visas i samgranskningsmodellen. Därför är det viktigt att modellerna växer 

fram i en iterativ och transparent projekteringsprocess där ej färdiga 

anläggningsdelar kan identifieras färdigställas eftersom. Därigenom kan 

beställaren på ett bättre sätt följa upp och kvalitetssäkra projektörernas arbete. 

 

Kunskapsbrist gällande metodik i organisationerna kan också vara en 

anledning till att ett visst teknikområde inte levererar digitalt material. 

Projektorganisationen kan säkerställa att rätt information levereras genom att 

utse en specifik person som 3D-samordnare. Arbetsuppgifterna för  3D-

samordnare är att tidigt säkerställa att de olika teknikområdenas modeller är 

utformande med hänsyn till varandra och kan samgranskas. Detta för att kunna 

göra kollisionskontroller och visuell samgranskning av modellerna.  

 

Det är inte bara samgranskningen mellan beställare och konsult som måste 

fungera, hänsyn måste också tas till byggbarheten.  I nuläget finns det ett 

behov av att förbättra den kompetensen genom att öka produktionserfarenheten 

i projekteringen.  Detta då entreprenören ofta inte deltar i projekteringen för att 

säkerställa att projekteringsunderlaget anpassas till produktionen.  Det finns 

därför en osäkerhet hur underlaget kommer att tolkas av entreprenören. Här 

kan beställaren och konsulten kommunicera med entreprenören om hur 

modellen är uppbyggd samt hur den kan användas i produktionen. I en 

totalentreprenad kan mer kunskap från entreprenören nyttjas i tidigare skeden 

och på så sätt kan projekteringen på ett bättre sätt ta hänsyn till byggbarheten i 

i det förslag som projekteras fram i jämförelse med en rena 

utförandeentreprenader. 

 

En av de största svårigheterna med införande av BIM och delning av 

information mellan olika aktörer och skeden är brist på standardisering 
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gällande t.ex. kodning och klassificiering av objekt. Det leder ofta till problem 

och diskussioner där överenskommelser mellan de olika aktörerna saknas. 

Onödiga diskussioner skapas istället för fokus på problemlösningen i projektet. 
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3 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I rapporten presenterades den så kallad” BIM-trappan” som beskriver tre olika 

utvecklingssteg. I nuläget så finns inslag av alla tre stegen i projekterings- och 

produktionsprocessen. Dock är processen fragmenterad och det återstår mycket 

arbete att skapa en BIM process som är sammanhängande. Ett exempel på detta 

är anläggningssektorns arbete med maskinstyrning. Modeller som 

projektörerna har tagit fram har omvandlats till vyer (ritningar) för leverans till 

entreprenörerna.  Dessa har ofta en digital status som är ekvivalent med 

pappersritningar. Underlaget används i sin tur av entreprenören för att omskapa 

modeller som kan användas för maskinstyrning. Processen att skapa en BIM 

modell (en virtuell representation av projektet) är mycket komplex.   

Detta handlar om att gemensamt skapa en produkt som formas genom iterativa 

transparenta besluts-, kommunikations- och informationsprocesser. De är 

omöjligt att skapa den perfekta anläggningsmodellen då de inte går att finna 

designlösningar som objektivt kan definieras som optimal. Det krävs istället en 

kommunikationsprocess med intressenterna för att komma överens om vad 

som är viktigt och hur detta ska uppnås. Detta formuleras i regel som 

gemensamma strategier, problemformuleringar och mål som är baserade på 

projektets deltagare, deras kunskap och värderingar.  

För att BIM-strategierna ska fungera i byggprocess måste gemensamma 

riktlinjer och standarder upprättas.  OpenBIMs anläggningsgrupper kan stödja 

detta arbete. Inom bl.a. maskinstyrning och anläggningsmodellens juridiska 

status har sådana projekt genomförts med gott resultat. Det är viktigt att 

fortsätta ett sådant arbete att identifierbara flaskhalsar och att lösa problem 

tillsammans genom allmänna branschöverenskommelser, istället för att lösa 

detta enskilt i varje projekt.  
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Utmaningen är att identifiera och åtgärda flaskhalsar i BIM processen för att 

skapa ett integrerat informationsflöde som skapar nytta genom hela projektet. 

Goda exempel kan sprida erfarenhet om hur specifika problem har lösts, även 

här har OpenBIM en viktig roll.  

De viktiga aspekterna för framgångsrik implementering av virtuellt byggande 

utifrån de intervjuer som genomförts, visas i figur 5 uppdelade efter 

organisation, process och produkt.  Kommunikation av den virtuella produkten 

(BIM modellerna) skapar förståelse för projektet och utgör samtidigt beslutstöd 

i projekteringens olika skeden. Projekteringen involverar flera teknikområden 

samtidigt i en iterativ process som gradvis  skapar en eller flera strukturerade 

modeller som samgranskas med relativt korta intervall.    Organisationen av 

projektet måste upphandlas på ett sådant sätt att skapa gemensamma strategier 

och mål,  incitament för att dela på information samt  innehålla kompetens och 

roller för att stödja ett modellbaserat arbetssätt.  Problemet är att den 

kunskapen att ställa rätt krav oftast inte finns tidigt i ett projekt. Den 

presenterade modellen är långt ifrån komplett men illustrerar viktiga aspekter i 

en virtuellt byggande projekteringsprocess.  

 

  Figur 5: Viktiga aspekter som har identifierats i intervjustudien. 
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4.1 Personlig kommunikation 

 

Projekt Namn Titel Organisation Datum 

Plogfåran i Lund 
Pontus 

Bengtsson 

Avdelningschef 

Utveckling 
WSP 2010-09-20 

VR inom förbifart 

Stockholm 

Anders 

Wengelin 

Vägutformningsa

nsvarig 
Trafikverket 2010-09-10 

VR inom 

Ådalsbanan 

Leif 

Malm 

Teknikchef för 

Ådalsbanan 
Trafikverket 2010-09-13 

Marieholmsförbindel

sen 

Henrik 

Franzén 
Datasamordnare Trafikverket 2010-09-15 

Marieholmsförbindel

sen 

Henrik 

Johansson 
3D-samordnare Ramböll 2010-09-15 

Marieholmsförbindel

sen 

Stein 

Kleiven 

Projektledare 

projektering, 
Trafikverket 2010-09-15 

Marieholmsförbindel

sen 

Niklas 

Lindberg 
Datasamordnare Trafikverket 2010-09-15 

Örtadalen 

Klas 

Eckerberg 

 

Landskapsarkitekt 

 

Bjerking 

 

2010-09-24 

Förtjänsten av 

maskinstyrning 

Daniel 

Nilsson 
3D-Projektör Sweco 2010-09-07 
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5 BILAGOR 

5.1 Plogfåran i Lund 

Respondent: Pontus Bengtson, Utvecklingsansvarig, WSP Samhällsbyggnad. 

Plogfåran innefattade ombyggnationer av en korsning till cirkulationsplats i 

Lund där teknikområdena väg, geoteknik, bro, landskap, belysning och VA 

ingick. Idéer och metodik kring samgranskningen av de ingående 

teknikområdena hämtades från Förbifart Stockholm. Skillnaden mellan stora 

och små projekt är främst mindre datahantering. Om ett större projekt hade 

valts hade skillnaden varit att t.ex. flera broar hade projekterats på ett liknande 

sätt med samma teknikområden.  I samgranskningsarbetet användes en VR-

modellen för att visa befintliga och nya utformningar.   VR användes 

kontinuerligt i projektet för att förbättra projekteringen för de ingående 

teknikområdena. Det handlar således mer om Virtual Engineering för 

samgranskning i projektet än VR för allmänheten. Den aktuella VR-modellen 

hade exempelvis inte varit lämplig att använda för kommunikation med 

allmänheten. Projektet vid olika projekteringsfaser visas i figur 6. 
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Figur 6: Visar projektet i olika faser. 

Målsättningen med projekt var att använda VR-modellen för samtliga 

teknikområden för analys och kommunikation av projektet. Fokus har i dessa 

processer legat på att visa vad teknikområdena tänker, istället för att uppvisa 

vad de har tänkt.  Det är därigenom fördelaktigt om modellerna uppdateras i 

korta loopar, vilket var fallet i projektet som uppdaterades flera gånger i 

veckan för att visa senaste utformingen. De uppdaterade modellerna ska hela 

tiden avspegla utformingen vid visualisering. Resultatet av att projektörerna 

kunde se sin egen samt andra teknikområdes utformning var att det gick 

mycket fortare och enklare att förstå utformningarna. VR-modellen 

möjliggjorde att teknikområdena snabbt kunde anpassa sin modell gentemot 

ändringar av bland annat placering av ledningar, träd eller belysningsstolpar.  

Samordningsmöten blev på ett sådant sätt en mer integrerad del i processen 

genom att projektörerna i jämna mellanrum studerade VR-modellen. 

För att illustrera nyttan med VR-modellen under projekteringen kan första 

ledningsmötet användas som ett exempel. Vid mötet hade de befintliga 

ledningarna lagts in i 3D tillsammans med brohålet.  Ingen kraft hade 

fokuserats på att göra underlaget estetisk. Den snabba och enkla förståelsen 

resulterade i ett helt annat fokus, intresse och engagemang från 
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ledningssägarna.  Dessa tog till sig informationen och insåg att någonting 

skulle behöva göras i utformningarna av de befintliga ledningarna. Med 

traditionella metoder brukar ledningsägarna be projektören att arbeta vidare 

med projekteringen då den anses vara halvfärdig och inte klar för granskning. I 

figur 7 visas hur befintliga ledningar genomskär bron, något som ökade 

engagemanget från ledningsägarna.   

 

Figur 7: Befintliga ledningarnas utformning i projektet 

Vid användning av halvfärdiga VR-modeller i projektering är det viktigt att 

inte fokusera på att innehållet är ofullständigt. De kan t.ex. förekomma hål i 

modellen som inte är av betydelse. Konsultens uppdragsledare och 

projektledaren från Trafikverket behöver övertygas så att dessa fokuserar på de 

tekniska lösningarna och inte på oviktiga estetiska detaljer. Om en VR-modell 

skall vara estetiskt och fullständigt färdigställd utan håligheter måste mycket 

extra arbete göras. Detta arbete behöver således göras om vid varje 

uppdatering, arbete som inte gagnar syftet med samordning och täta 

loopar.VR-modellen ska på så sätt motsvara de underlag och kunskap som 

finns för tillfället.  Exaktheten i ledningsunderlaget är ett exempel. Många 

anser att de befintliga ledningarna därmed inte kan ritas ut i 3D, på grund av 

det bristfälliga underlaget från ledningsägaren. Projekteringen är ofta baserad 

på ett flertal antaganden och är de är förmodligen bättre att uppskatta den mest 

troligaste läget för ledningarna med tillgänglig kunskap. Detta kan baseras på 

relationen tjäldjup och lägre för olika ledningar. En sådan uppskattning är 
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förmodligen bättre än att exkludera informationen från modellen genom att 

underlaget finns tillgängligt i beslutsfattandet. Genom att uppskattningarna 

kring ledningarna finns med går det att utforma t.ex. trädgropar som visas i 

figur 8. Boxen illustrerar trädgropen, tanken är att undvika eventuella 

kollisioner mellan trädets rötter och övriga teknikområden. 

 

Figur 8: visar underjordisk bild och en trädgrop(rödmarkerad) 

För att kunna använda VR-modellen kontinuerligt som stöd i projekteringen 

krävs en strategi för vad som ska göras och hur. Denna strategi stöds sedan av 

en lämplig metod. Slutligen kan fokus riktas på teknik och modell. Vanligtvis 

är det inte inom dessa områden konsulterna misslyckas. Olika förväntningar för 

BIM inom organisationen är istället en vanlig anledning till misslyckande. 

Förväntningarna kan styras genom en strategi som skapas, genom en dialog 

med projektmedlemmarna, gällande vad som ska uppnås och vad som är syftet.  

Slutligen kan projektledaren, beställaren och konsulten tillsammans upprätta en 

strategi. Projektörerna behöver stöttning i arbetssätten för att hålla oss 

underrättade vid upprättade av strategi och metod. Det är betydligt enklare att 

prata program och format för den normala projektören.   

 Med det nya arbetssättet kommer vissa frågeställningar lyftas från byggskedet 

till projekteringen vilket kan kännas mentalt arbetsamt för organisationen.  För 

att tidigt upptäcka problem gäller det att tidigt visa det olika teknikområdenas 

utformningar. Detta kräver förändring av på sättet vi kommunicerar och 

respekterar varandras kunskap i projekten. Vi behöver skapa tolerans för att 

visa halvfärdiga utformningar. Det är viktigt att de olika projektörerna hanterar 

ogenomtänkta förslag korrekt och att synpunkter på utformningen framläggs på 

rätt sätt.  Om det läggs fram felaktigt finns risken att synsättet med de korta 

looparna samgranskningslooparna försvinner.  Svårigheten är att 
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organisationen ofta inte är vana vid att titta på halvfärdiga modeller utan att 

projekteringsorganisationen har vant sig vid fina VR-modeller. För att skapa 

bättre förutsättningar för BIM gäller det att övertyga organisationerna att 

presentera mer halvfärdiga utformningar. Användning av VR-modellen ger 

fördelar i förståelsen igenom att projektet blir överskådligt för beställare och 

andra aktörer vid möten och blir därigenom effektivare och roligare.  

Om de även ska vara möjligt att föra information mellan skeden på ett effektivt 

sätt krävs att beställaren efterfrågar detta. Om det ska vara möjligt krävs en 

tydligare specificering av objekt, klassificering och standardisering för hur 

lagring av information ytterst viktigt. Inom Hus finns IFC och det har inte löst 

alla problem men ändå skapat vissa möjligheter. Det är en knäckfråga att ta 

fram ett liknande format för upprätta ett bra informationsflöde mellan de olika 

skedena i ett projekt. Inom infrastruktur finns inte någon sådan standard. Det är 

inte någon som hittills har bestämt hur kodning och lagring av objekt ska se ut 

utan det utformas i princip projektspecifikt.  Innan en standardisering 

genomförs kan främst utvecklingsarbete fokuseras på att utveckla BIM för det 

enskilda skedet i ett projekt.  

 



 

24 

5.2 VR inom förbifart Stockholm 

Respondent: Anders Wengelin, Vägutformningsansvarig, Trafikverket 

I Norra Länken gjordes traditionella upphandlingar av CAD-projektering och i 

ett ganska sent skede skapades en VR-modell.  Det var svårt att få konsulterna 

att leverera CAD-modellerna till VR-modellen, vilket motiverades med att 

underlagen inte var granskade. Konsulterna ville därigenom inte ta ansvar för 

det digitala underlaget.  Resultatet var att VR-modellen gjordes med 

utgångspunkt från pappersritningarna, då detta var den enda tillgängliga 

informationen. För att undvika problemen i Norra Länken beslutade 

Trafikverket att VR skulle vara med från den första dagen av arbetet med 

arbetsplanen för Förbifart Stockholm. För att säkerställa leveranser av digitalt 

underlag till VR-modellen upprättades krav i kontrakten. Trafikverket köpte 

sedan in VR-plattformen på löpande räkning och produktspecifikationen var 

ospecificerad och gällde endast skapande av en generell VR-plattform. Detta 

resulterade i att användningssätt, process, metodik och teknik kontinuerligt 

växte fram med idéer och behov som fanns i projekteringsprocessen.   

 

Figur 9: 2D i kombination med 3D. 
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Figur 10: 2D och 3D stämmer i topvyn. 

VR-modellen är baserad på en 3D-miljö samtidigt finns det 2D-CAD ritningar 

som stöd, se figur 9 och figur 10. Vid användning av toppvyn så stämmer 2D-

utformingen överens med 3D-utformningen.  2D-underlag är ett bra sätt att få 

en övergripande förståelse för tunnelsträckningar, dessa göms i en 3D-miljö 

under terrängmodellen.   Det är också mycket information som inte finns 

tillgänglig i 3D, exempelvis ledningsdragningar. Generellt är det bättre att 

integrera denna typ av information även om inte underlag finns tillgängligt i 

3D. På detta sätt undviks kompletterande pappersritningar.  Istället gäller det 

att anpassa arbetssätten så att 2D och 3D-underlag kan kombineras. Från en 

toppvy går det att identifiera vilka punkter där konflikter uppstår mellan t.ex. 

ledningsdragningar och något annat teknikområde.   

Projektörerna använde modellen för att se sina egna problem men framförallt 

för att få förståelse för övriga teknikområdens(t.ex. VA, VÄG, GEOTEKNIK) 

utformningar. Därmed kunde kollisioner mellan de olika teknikområdena 

minimeras.  Arbetssättet förbättrades genom god lagerstruktur vilket innebar att 

rätt sak kunde visualiseras gentemot behovet.  Hanteringen av de olika 

teknikområdens projektering är komplex i Förbifart Stockholm då den 

innehåller tre olika nivåer som måste samgranskas. Exempelvis kommer nya 

E18 vara klar när förbifarten byggs. Detta innebär att projekteringen ska ta 

hänsyn till befintligt i nuläget och befintligt när förbifarten byggs. 

VR-modeller kan både vara till nytta för det interna projekteringsarbetet och i 

kommunikation med allmänheten. Modellen måste anpassas gentemot syftet. 

Följande två typer av modeller användes i Förbifart Stockholm 
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 Samgranskningsmodellen användes i projekteringen för att bland 

annat kollisionskontroller mellan olika teknikområden. 

Samgranskningsmodellen resulterade i att pappersritningarna togs bort i 

samgranskningen och i mottagningskontrollen. VR-modellen 

representerade således innehållet i CAD-modellerna(den information 

som tidigare fanns ritningarna).  I VR-modellen integrerades utöver 

CAD-modellen även handritade skisser. På detta sätt kunde även tidiga 

skeendens utformningar integreras. Detta medförde att även 

information i skissartade form kan visualiseras och finnas tillgängliga 

för övriga teknikområden 

 

CAD modeller som tidigare har använts i VR-modeller har ofta 

retuscherats av estetiska skäl. Därigenom har modellerna inte var 

tillräckligt noggranna för användning i samgranskning. 

Pappersritningarna har därför behövts som ett komplement för att se 

den exakta utformningen. Ett exempel på retuschering är att slänter har 

ändrats vilket får en stor påverkan på den projekterade anläggningen. 

För att undvika detta, ställdes höga krav på att digitalt material utan 

retuscheringar levererades till VR-modellen. Informationen från CAD-

modellerna och VR-modellen hade således direkta kopplingar. 

Modellerna ska växa fram i projekteringsprocessen och granskas i VR-

modellen. Därigenom kan ofärdiga eller färdiga anläggningsdelar 

identifieras och förbättras. Konsulterna behöver därmed övertygas att 

ofärdiga utformningar tillför information till processen. Allt behöver 

inte vara klart och/eller perfekt, huvudsaken är att det inte är 

retuscherat.  Det var dock svårt att övertyga de olika teknikområdena att 

leverera digitalt material. Ett sätt att övertyga organisationerna var att 

anpassa samordningsmötena till den nya tekniken och metoden genom 

att försvåra användning av konventionella granskningsmetoder.  

 

 Presentationsmodellen visades för olika intressegrupper vid samråd. I 

samråds- och markägarmöten har Trafikverket haft stor nytta av 

visualiseringsmodellen. VR-modellen är ett bra verktyg för att övertyga 

allmänheten om att valda lösningar är rimliga. För att öka förståelsen 

för de valda lösningarna modellerades även befintlig bebyggelse upp 
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som vita huskroppar. Kommunikationen med allmänheten kunde på 

detta sätt göras tydligare. Presentationsmodellen medförde också 

förbättrad kommunikation aktörer såsom de berörda kommunernas 

stadsplaneringskontor.  VR-modellen kunde sammanfattningsvis 

användas för stödja kommunikation mellan projektörer, beställare, 

externa aktörer såsom kommuner, trafikhuvudmän och allmänheten. 

Detta gav ökad förståelse hos dessa parter i processerna. 

 Det är alltid svårt att bedöma om investeringen gällande VR-modeller har varit 

god för intern samgranskning och kommunikation med allmänheten. Detta då 

de är mycket svårt att mäta t.ex. hur mycket projekteringstid projektet har 

sparat och kostnader för eventuella fel i produktionen. En bättre produkt har 

förmodligen blivit resultatet vilket innebär att det blir enklare att arbeta vidare 

med detaljprojektering och byggande. Ett exempel på hur detaljprojekteringen 

förbättrades med användning av VR-modellen för att visualisera de 

geotekniska undersökningarna. Det var således möjligt att via olika färger se 

och därmed säkerställa vilka delar av tunnelkonstruktionen som utformades 

genom berg, morän eller lera.  Det gick vid utformningen av vägprofilen 

säkerställa att bergstäckning fanns för den specifika vertikalgeometrin. I figur 

11 visas hur de olika borrhålen visualiseras i visualiseringsmodellen. 

Ytterliggare ett exempel är de kvalitetskontroller på bergmodellen för specifika 

sektioner längs vägen, som gjordes med VR-modellen.  Bergmodellen visas i 

figur 12 indikerat med blå färg och täcker delvis markmodellens överyta. Detta 

är en motstridighet som förmodligen har orsakats av en otillräcklig 

detaljeringsnivå på interpolering av värdena på borrpunkterna.  
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Figur 11: Borrhålen visualiseras. 

 

 

 

Figur 12: Bergmodellen kan kvalitetssäkras genom visualiseringen. 
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Sammantaget innebar VR-modellen att tid och irritation sparades. Ett roligt 

arbetssätt skapades därigenom och problem undveks i ett senare skede. Det är 

svårt att säga vilka svårigheter vi hade fått om vi inte hade använt VR då alla 

projekt är unika.    VR-modellen kan avhjälpa många problem, exempelvis är 

det troligt att våra arkitekter har haft en viss hjälp av VR i gestaltningsfrågor i 

känsliga miljöer såsom Lovön och Drottningholmsslott. VR förmodligen 

underlättat samrådsprocesserna i dessa känsliga kulturhistoriska miljöer. VR-

modellen kan sammanfattningsvis användas för visuella aspekter, dock är 

modellen långt ifrån BIM.  Geometrin av de olika utformningarna är 

positionerade i rätt xyz-kordinater med draperade jpg-bilder. Dock finns inte 

några intelligenta objekt och det går således inte att utföra 

masshanteringsberäkningar eller att t.ex. mängda asfalt i modellen. Modellen 

innehåller således inte någon information om material. 

För att kunna använda BIM i infrastrukturprojekt i framtiden på ett effektivt 

sätt ska det vara en integrerad del i början av arbetsprocessen. BIM bör 

innebära att CAD-programmen integreras med VR-modellen. Därigenom 

möjliggörs direkt visualisering av projekteringsunderlaget. I Förbifart 

Stockholm uppdaterades VR-modellen varje natt. Detta innebär att det är ett 

dygn mellan uppdateringarna. En vägprojektör som vill kommunicera sin 

utformning med en VA-projektör kan därför inte göra detta direkt i VR-

modellen. Istället borde kopplingen vara automatiserad och uppdateras direkt. 

Om kopplingen funnits är det möjligt för VA-projektören att direkt klargöra 

om en felaktigt placerad brunn.  Genom att få med alla teknikområden i 

visualiseringsmodellen och automatisera överförandet i realtid av 

projekteringsunderlaget går det att skapa bättre samordning mellan 

teknikområden och därigenom komma närmare BIM. 

Än så länge har BIM inte haft så stor påverkan på infrastrukturprojekt, men allt 

tyder på att det kommer att ha stor påverkan på arbetssätten i framtiden. För att 

komma närmare BIM i det nästkommande steget, bygghandlingen, behöver 

samtliga attribut som behövs definieras. Detta kommer bli en utmaning då 

informationsmodellen ska anpassas så att nytta erhålls i produktionsprocessen. 

Genom att objekten innehåller attribut ska de vara möjligt att göra 

mängdavtagning(upprättande av mängdförteckningar), masshantering(t.ex. 

planering av schakt och fyllnadsmassor). Utmaningen i projektet kommer att 

vara att använda virtuella byggmetoder i tunnelmiljö, såsom effektiva processer 

för maskinstyrning. Lite erfarenhet finns inom detta område då BIM inte 

användes i produktionen för exempelvis Norra Länken. 
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Under produktionen kan BIM-modellen användas för att skapa en 

fortskridningsmodell. På så sätt kan allmänheten få en uppfattning om vad som 

händer i produktionen. Här kan en webblösning användas för att visa 

allmänheten vart produktionen befinner sig en specifik dag och t.ex. visa hur 

överskottsmassor hanteras. I detta skede funderar Trafikverket i 

förbifartsprojekt hur kommunikationen mot allmänheten ska utformas för att få 

förståelse för vald produktionsmetodik.  I projektet södra länken informerades 

allmänheten genom en SMS-tjänst vilket visade sig höja kvalitén på 

kommunikationen. 
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5.3 VR i Ådalsbanan 

Respondent: Leif Malm, Teknik Chef, Ådalsbanan 

I projektet Ådalsbanan genomfördes sju VR projekt åren 2002-2008. Målet 

med användningen av VR-modellerna var att slippa kostsamma överklagande 

och att tillgodose lättförståeligt underlag till beställarorganisationen och 

medborgarna (alla berörda intressenter). Syftet med VR-modellen var att visa 

hur den framtida anläggningen skulle kunna se ut på ett förståeligt sätt och på 

så vis minska att överklaganden kan minska om man samråder. I dessa skeden 

är rätt utformade VR-modeller ett gott stöd, genom att förståelsen ökar i 

jämförelse med ritningar och kartor. I det aktuella projektet lyckades 

beställaren förmedla klara bilder av den färdiga anläggningen med hjälp av 

VR, se figur 13.   

 
 

Figur 13 Järnvägsstationen i Kramfors Planritning(överst) och 3D-

visualisering(nederst). 
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För att uppnå god förståelse hos medborgarna och markägarna valde 

beställaren att inte bara modellera upp befintliga miljöer som vita volymer utan 

att även fotografera ett stort antal husfasader och tak som låg i anslutning till 

järnvägen. Animeringar i form av trafik tillades på gatorna runt järnvägen och 

stationsområdet för att skapa en livfull miljö.  Användaren kunde själv välja att 

flyga, köra eller gå i den interaktiva modellen. Realismen i modellen 

möjliggjorde att även skyltar placerades ut och testades virtuellt.  Lämpliga 

lägen kunde därmed kontrolleras med avseende på sikt- och orienteringsläge. 

På samma sätt kunde även stödmurar och lyktor förbättras genom enkla 

visualiseringar. Även val av material på väggar och plattformar på 

stationsområdet kunde stödjas med arbetssättet. Sammantaget kunde VR 

modellen användas för att kvalitetssäkra en rad olika utformningar genom att 

användaren hade möjlighet att virtuellt testa de olika utformningarna. I 

synnerhet i stora projekt bör mycket resurser läggas på VR-modeller för att 

visualisera framtida stationsområden och landskapsmiljö på grund av 

järnvägens starka påverkan, se figur 14. En sådan modell bör också användas 

på rätt sätt av en informatör som har kunskap i att använda 

visualiseringsverktygen och kommunicera ut visualiseringen till allmänheten 

på ett korrekt sätt. 

 

Figur 14: Visar järnvägens påverkan runt om Bjässholmstunneln 
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För att användningen av VR–modeller ska bli framgångsrik och effektiv krävs 

en välfungerande process. För att skapa välanpassade processer bör 

informationsflödena specificeras i tidiga skeden. Detta för att säkerställa att 

eftersökt information finns vid rätt tillfälle och att de även går att vidareförädla 

underlaget. Exempelvis kan vidareförädlat visualiseringsunderlag användas för 

maskinstyrning. För att möjliggöra detta krävs god kommunikation i 

beställarorganisationen samt utbildning av personal. I ett stort projekt med 

många olika skeden i en stor organisation är detta en stor utmaning. Ett 

problem är ofta att kunskapen finns i ens eget skede, exempelvis klarare en 

samhällsplanerare av sitt tidiga skede men har mycket lite kunskaper i 

produktion. 

I Ådalsbanan var beställaren tydlig med att datainsamlingen utformades med 

bakgrund till framtida behov. Detta gjordes i projektet för elva år sedan och 

bestod av flygfotografering och stereokartering av alla obekt samt 

landskapsinformation inklusive hustak som låg i stråket runt järnvägen. 3D-

karteringsinformationen av den digitala terrängmodellen återanvändes 

tillsammans med kompletterande underlag från lantmäteriet, kommuner, 

länsstyrelser och andra informationsägare.  

Underlaget bör anpassas så att tid för transformationer och anpassningar 

minimeras.  En konkret åtgärd för att minimera detta är att beställaren 

tillhandahåller fördefinierade informationsstrukturer och kräver att strukturen 

används. På så sätt kan effektivare processer uppnås genom att konsulten har 

tillgång mappar, namnkonventioner, lager för symbol-biblotek, objekt-biblotek, 

styrfiler och parameterinställningar.  På så sätt kan t.ex. ett objekt-biblotek 

överlämnas till projektören som kan fokusera på problem i utformningen 

istället för att skapa objekt. Även information om BSAB-namnsättning och 

länk till gällande publikation bör specificeras i objekten. Detta medför att 

typritning och AMA-beskrivningen för arbetets utförande och mängdreglering 

blir tillgängligare.   

När konsulten har arbetat klart bör projekteringsunderlaget lämnas tillbaka i 

samma struktur för att underlätta mottagningskontrollen. I den processen är 

även kravställningen viktig. T.ex. har beställaren haft problem med att 

konsulterna inte levererat 3D-modeller trots att informationen har varit 

tillgänglig. Det är beställaren som äger processen och som bör definiera hur 

informationsflödet ska se ut mellan beställare, konsult och entreprenör. En 

nyckelperson för att hantera informationsflödena i beställarorganisationen är 

datasamordnarna som måste ha rätt utbildning och kunskapsnivå. Detta så att 

personerna kan vara med och tidigt ställa krav på planerings- och 
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projekteringsprocesserna. Ett generellt problem i beställorganisationen är att 

kunskaperna inom IT är begränsade då den kompetensen oftast finns i 

konsultföretagen. För att användning av virtuellt byggande ska öka gäller det 

att övertyga organisationen att det nya arbetssättet kan minska deras 

arbetsbördas.. Samtliga teknikområden måste ha grundläggande förståelse för 

helheten för att utföra projekteringen så bra som möjligt. I projektet 

Ådalsbanan arbetade som mest 110 personer i Banverkets organisation och att 

det är många problem som inte löses med VR-modeller.  De är dock positivt att 

den färdiga anläggningen kan visas upp för samtliga i beställorganisationen så 

att dessa får en helhetsbild av projektet istället för att fokusera endast på den 

egna utformningen.  Det är dock inte möjligt att integrera alla teknikområden 

fullständigt i en VR-modell. Det går visserligen att integrera stolpar och 

signaler för tele, signal och el men teknikområdena består också av 

reglerteknik med t.ex. kretsscheman och liknande vilket inte är 

koordinatbaserad. Sådana teknikområden är därför svåra att representera 

anläggningsmodellen.  

En viktig framtidsfråga för virtuellt byggande i järnvägsprojekt är att 

anläggningsmodellen blir juridisk bindande och det krävs att den kommer in i 

AF-delen vilket görs igenom en överenskommelse i anläggningssektorn. 

Anläggningsmodellen ska sedan användas för t.ex. all utsättning för byggandet 

samt mängdberäkningar och maskinstyrning.  
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5.4 Marieholmsförbindelsen 

Respondent: 

Henrik Franzén, Datasamordnare, Trafikverket 

Henrik Johansson, 3D-samordnare/grafiker, Ramböll 

Stein Kleiven, projektledare projektering, Trafikverket 

Niklas Lindberg, Datasamordnare, Trafikverket 

Innan projekteringen inleds är det viktigt att utreda i vilket syfte modellen 

skapas. Det kan vara antingen för den egna projekteringen(t.ex. att hitta 

effektiva lösningar vid utförande) eller för kommunikation med allmänheten, 

trafikanter och fastighetsägare m.m. Tidigare fokuserades projekteringen på att 

producera ritningar och anläggningsmodellen skapades med avseende på att 

precis kunna användas för att skapa ritningar och framställa 

mängdförteckningar. Om anläggningsmodellen är i fokus vid projekteringen 

måste modelleringen drivas längre.  3D-modellen måste hänga ihop med 

framtagandet av ritningar. Tidigare då ritnings-produktionen var i fokus 

förekom de ofta att modellen släpptes för tidigt och ritningarna användes för att 

utföra revideringar. 

Beställaren har traditionellt arbetat med att beskriva produkten och 

kravdokument som ska definiera innehållet i anläggningsmodellen. I nuläget är 

definitionen av anläggningsmodellen kortfattade och den kan uppfattas som 

otydlig. Konsulten kan kanske förstå begreppen men det kan vara betydligt 

svårare för en entreprenör eller andra aktörer i byggprocessen att begripa 

innehållet. I nuläget försöker Trafikverket istället specificera vad 

anläggningsmodellen ska användas till vilket exempelvis kan innefatta 

maskinstyrning, mängdreglering, visualisering m.m.  Uppföljning av 

kravställningen handlar om att följa upp processen. I Förbifart Stockholm 

provar Trafikverket att upphandla en BIM-samordnare som ska arbeta åt 

Trafikverket som teknikspecialist.  Arbetet innefattar att hålla ihop BIM-

processen genom att informationsmängderna anpassas gentemot byggherre, 

konsult och entreprenör. Det är processen innan färdig leverans som är viktig 

så att modellen har använts på ett förnuftigt sätt för att hitta effektiva lösningar 

i produktionen. Därför handlar det om att anpassa arbetssätten så att 

konsulternas leveranser följs upp på rätt sätt. Det gäller att skapa en 

genomförbar produkt genom att hantera de olika teknikområdenas utformning 

på rätt sätt i processen. Detta kan innehålla projekteringsfrågor som t.ex. hur 

gasledningar och schakt ska utformas med avseende på temporära sponter. En 

3D-modell är ett bra stöd för att hantera sådan typ av utformning. 
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Fundamentalt är att modelleringskostnaderna ska täckas av vinster i 

byggproduktionen och att modellering inte ska bli ett självändamål.  

Projektering i infrastrukturprojekt karaktäriseras ofta av att mycket 

projektering utförs enskilt utan samkörning med andra teknikområden. I detta 

arbete kan det vara svårt att skapa en rationell process. T.ex. ska geoteknik 

producera rapporter utifrån beräkningar på förstärkningsåtgärder och sedan ska 

en markentreprenör skapa en sammanflätad handling. Det är en utmaning både 

för konsulten och beställaren då organisationerna ofta är uppdelade efter 

teknikområden. Det är projektledaren som har helheten och känner till arbetet 

tvärs genom områdena och i detta arbete är modellerna fundamentala.  Genom 

att t.ex. kombinera projektering från VA-ledningar med grundläggningen av 

broar i en 3D-modell får man en helhet som kan användas för kommunikation. 

Det är utmaningen, att hitta rätt detaljeringsgrad i modellerna för de olika 

projekten.  Detta kan innefatta om samtliga skikt ska finnas representerade i 

överbyggnaden eller om överytan och terrassnivån är av en tillräckligt hög 

detaljeringsgrad. Det är viktigt att specificera detta i ett tidigt skede och de är 

samtidigt svårt att ha kunskapen vilken detaljeringsgrad som är nödvändig. Det 

är ibland enklare för beställaren att välja budgetalternativet. Beställaren 

behöver mer kunskap för att göra rätt beslut och annars finns risken att 

någonting väljs bort som kan vara nyttigt senare i processen. 

Projektet Marieholmsförbindelsen innefattar en sänktunnel med tillhörande 

anslutningar i storleksklassen 3,5 miljarder, se figur 15. Projektet ingår i det 

västsvenska infrastrukturpaketet. För närvarande är projektet i ett skede där 

bygghandlingar ska tas fram som förfrågningsunderlag till entreprenörerna. 

Marieholmsförbindelsen är ett av det mest komplexa projekt i Västsverige och 

innefattar en sänktunnel under Götaälv i närheten till västra stambanan, E6:an 

och 45:an. Markförhållanden är svåra i området med ungefär 100 meter lera på 

vissa ställen. 
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Figur 15: Marieholmsförbindelsen 

Navisworks har används vid samgranskning av de olika teknikområdenas 

modeller. Detta har gjorts på en översiktlig nivå med givna intervaller.  Målet 

är att driva projekteringen vidare genom fortlöpande granskning. De olika 

teknikområdena ska kunna se varandras utformningar och sedan fortsätta 

projekteringen. I denna process bör projektörernas vanliga verktyg användas 

för att skapa modellerna och undvika tidskrävande anpassningar av underlagen. 

Flera olika konsulter är inblandande i projektet. Konsulten som projekterar 

sänktunneln arbetar traditionellt med ritningar som grund. Anslutningarna görs 

av en annan konsult och som har fokuserat mer på 3D-modellering. En 

anledning till att sänktunneln 2D-projekteras kan relateras till teknikområdes 

traditioner.  Det är en utmaning att hantera både 2D- och 3D-information i en 

och samma modell. Kollisionskontroller och visualiseringen av kritiska snitt 

kräver ofta 3D-modeller. 

I projektet har nyttan med 3D-projekteringen jämförts med kostnaden. Det 

måste finnas en nytta med att skapa 3D och i slutändan handlar det om lägre 

kostnader vid genomförandet av projektet. 3D-modellens innehåll och 
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detaljeringsgrad har identifierats med erfarenheter och diskussioner i 

beställarorganisationen. BIM har varit användbart för t.ex. produktval såsom 

typ av räcken, armaturer, höjd på stödmurar. Visualiseringen medför medvetna 

val i jämförelse med 2D-ritningar.  

Anpassningen och struktureringen av 3D-modellerna bör göras tidigt annars 

förloras mycket tid senare i processen när information ska omvandlas till en 

annan struktur. Oavsett hur kravdokumentet är formulerat så ska det tolkas och 

framtagande av målbilder behövs vilket görs genom samverkan.  Det gäller ett 

definiera processer som medför att teknikområden inte kan vänta med att utföra 

projekteringen sent i processen Det gäller att definiera samgranskningsmöten 

med ett visst intervall och specificera vilka teknikområden som ska delta. Det 

är även viktigt att konsult och beställare har möten för att bestämma 

arbetssättet.  Om ett BIM arbete ska bli framgångsrikt handlar de väldigt 

mycket att motivera organisationerna om fördelarna med arbetssätt. 

En svårighet med BIM är konsulterna inte utnyttjar programvarorna tillräckligt. 

Broprojektörer har länge haft tekniken att 3D-projektera och har förmodligen 

inte gjort detta på grund av företagskultur och upphandlingsformer. 3D-

projektering kanske väljs bort i tidiga skeden med argumenten att det ändå ska 

detaljprojekteras i ett senare skede och att 2D-handlingarna räcker för 

upphandlingen. Kostnaden i det specifika projekteringssteget kanske blir 

mindre men med resultatet att kostnaderna ökar i produktionen. 

Den främsta utmaningen blir att använda den projekterade modellen i 

produktionsskedet. Det finns ibland inte tillräckligt med produktionserfarenhet 

i projekteringen och därmed finns en osäkerhet hur underlaget tolkas av 

entreprenören. Det är därför viktigt att beställaren och konsulten kommunicerar 

med entreprenören om hur modellen är uppbyggd samt hur den kan användas i 

produktionen. Annars finns det risk att entreprenören väljer att inte utnyttja 

potentialen i modellerna.  Det kommer att bli en dialog mellan beställaren och 

entreprenören där svårigheten är att hitta rätt nivå att påverka entreprenörens 

detaljutformning. Det är betydelsefullt att det blir ett samspel mellan båda 

parter och att en win-win situation hittas. Mycket kommer att handla om vilken 

entreprenör som vinner upphandlingen och hur denna tänker driva arbetet med 

BIM i produktionen. Erfarenheter från tidigare mindre projekt har visat att det 

kan vara svårt för beställaren att övertyga entreprenören om nya idéer inom 

virtuellt byggande. Det skulle vara bra att ha med entreprenören i tidigare 

skeden för att få synpunkter på nya idéer, vilket är svårt rent juridiskt. 



  

 

 39 

Det är inte helt självklart när BIM är ett bra arbetssätt. Det gäller att börja 

implementeringen där de största fördelarna finns och dessa är svåra bedöma 

ekonomiskt. Om lösningar identifieras som fördelaktig är det svårt för 

beställaren att hitta former och regelverk som styr produkten mot den specifika 

lösningen. Trafikverket försöker idag att förbättra projekteringsprocessen 

genom små steg oftast i större projekt. Det finns många olika områden att 

sammanväva för att skapa helheter och i dagsläget finns inte BIM hela vägen 

utan det handlar om öar av BIM. Det gäller att se till helheten, 

anläggningsmodellen ska användas för produktion av anläggningen men också 

kunna användas för förvaltning t.ex. hur belysningslampor ska bytas av 

driftentreprenören och med tillhörande automatiska underhållssystem.  
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5.5 Örtadalen  

Respondent: Klas Eckerberg, landskapsarkitekt, Bjerking 

Projektet Örtedalen omfattar nybyggnation av ett centralt bostadshus i Uppsala.  

Huset består av 35 lägenheter, garage och en gård på bjälklag.   Örtedalen är ett 

partneringprojekt mellan NCC och Bjerking. Partnering innebär ett ömsesidigt 

risktagande och en ömsesidig vinstmöjlighet. Fördelen med 

upphandlingsformen är att arbetet blir roligare och de blir mer anpassning av 

projekteringen till produktionen.  Gemensamma incitament finns för båda 

Bjerking och NCC att skapa ett så lönsamt projekt som möjligt.  För att göra 

projektet mer lönsamt finns ambitionen att använda BIM så mycket som 

möjligt för hus- och markprojekteringen. Hus, mark och VA samt de andra 

teknikområdena har gjort varsin modell.  

 För att hantera det komplicerade grundläggningsförhållanden har en 3D-

markmodell skapats för att representera befintlig mark och är uppbyggd kring 

geologiska karteringar. Området har besvärliga grundläggningsförhållanden 

med upp till 50 meter tjock lera och många befintliga ledningar. 

Linnéträdgården finns inom området och ställer höga krav på försiktighet.  

Sammantaget är det betydelsefullt att ha goda underlag gällande 

markförhållandena för att t.ex. undvika att ledningar skärs av i produktionen, 

vilket innebär stora kostnader. Inom BIM är det betydelsefullt att ha tillgång 

till goda underlag gällande befintliga miljöer och att även modellera upp dessa. 

Det ska helst vara möjligt att vrida och vända på modellerna för att skapa sig 

en god överblick. Utformningen av spontar kan t.ex. göras på detta sätt genom 

att det på ett effektivt sätt anpassas mot befintliga förhållanden.  Möjligheten 

finns även i 2D men det blir säkrare och bättre i 3D.  Den största svårigheten i 

projektet var ledningssamordningen som är svår att utföra i 2D, se figur 16. 3D 

projektering medför goda visualiseringsmöjligheter samtidigt går det att vrida 

och vända modellen och skissa fram rätt utformning. Visualiseringen innebär 

att det blir lättare att diskutera utformningen med övriga i organisationen, 

vilket kan leda till bättre samordning, vilket var resultatet i projektet.  
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Figur 16: 3D samordningen av olika ledningarna skapade säkrare beslut vilket 

innebar bättre handlingar. 

I projektet Örtadalen utförs markprojekteringen i 3D-CAD och det är alltså inte 

frågan om BIM, då intelligensen i objekten saknas. När byggproduktionen 

startar kommer data att hämtas från anläggningsmodellen och den 

informationen finns inte tillgänglig om arbete utförs i 2D.  Det är viktigt att 

specificera innehållet i maskinstyrningsmodeller och detta kan göras genom 

överenskommelser med entreprenören gällande vilka linjer och objekt som ska 

ingå i schaktmodellen.  Det gäller att konsulten har rätt kunskap och för en 

dialog med entreprenören gällande modellens innehåll. När produktionen 

startar kommer Bjerking och NCC diskutera igenom hur information kan 

hämtas ifrån anläggningsmodellen. I produktionen kommer informationen 

konverteras till filformatet LandXML. Tekniskt ska det inte vara några 

problem att konvertera linjer och ytor till t.ex. LandXML.   

BIM befinner sig än så länge i ett tidigt skede och tanken är att digitalt material 

ska levereras istället för ritningar. Fördelen är att mer tid kan ägnas åt arbete 

med data istället för att skapa ritningar.  Även om arbete utförs digitalt är det 

ett tidskrävande hantverk att färdigställa ritningar. Fokus ska istället ligga på 

att innehållet i modellen är begripligt och strukturerat. 

 I BIM-processer är det viktigt med strukturering av information. Det är 

grundläggande att tidigt bestämma vad som ska göras i form av BIM.  Om ett 
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sådant beslut ska vara genomförbart måste kunskap fås om slutkundens nyttor i 

produktion och förvaltning. Det är önskvärt om entreprenörerna deltar i ett 

tidigt skede när beslut ska fattas om vilken nivå som är rimlig. Detta gäller 

både mark- och husprojekt.  Det kan ibland vara svårt att ha med 

entreprenörerna från början i byggprocessen vilket kan vara relaterat till 

ekonomiska resurser.  

Största problemet med införande av BIM är bristen gällande standardisering av 

hur anläggningsmodellerna kodas.  Då allt blir mer digitaliserat krävs också 

mer standardisering. Arbetet med standardisering beror mycket på hur 

organisationerna är ordnade. Standardisering innebär t.ex. hur 

informationshanteringen av in- och utdata ska utformas samt hur överföring av 

filer ska formuleras. Det är problem med låg teknisk nivå där det saknas 

överenskommelser.  Detta leder till onödiga diskussioner om små saker och 

därmed kan mindre tid läggas på att lösa faktiska problem och projektera 

anläggningsdelar av hög kvalité. Ett arbete att revidera BH90 fortgår där 

genomgångar görs av Trafikverkets begrepp för att sedan försöka standardisera 

dessa. Den nya reviderade versionen av BH90 kommer förmodligen att vara 

gällande för väg. Förhoppningar finns att detta ska bli en bra utgångspunkt för 

standardisering gällande både stora infrastrukturprojekt och urbana projekt.   

BSAB-koderna som gäller för byggdelar eller produktionsresultat blir dock lite 

speciellt för en vägkropp där ytterligare information behövs om läget.  

Anläggningsbranschen är på god väg att nå BIM och det finns teknik som 

stödjer detta.  Arbetet med standardisering är inte heller ett hinder då detta går 

att utforma på ett flertal olika sätt. Problemet är istället att beställarna inte är 

tillräckligt tydliga i att definiera en standard. När Trafikverket övergår till 

BH90 kommer detta att sprida sig till andra beställare vilket kanske leder till 

mer standardisering.  För att uppnå goda arbetssättet i byggprojekt krävs även 

öppenhet för hela processen och att hänsyn tas till de olika faserna. 

Projektörerna och entreprenörer måste ha i åtanke vad som händer uppströms 

och nerströms i processen. Det är viktigt att skapa en informationsprocess som 

är anpassade gentemot de olika faserna i byggprocessen vilket inte existerar i 

nuläget. Detaljeringsgraden kommer att variera gentemot de olika faserna men 

det är ändå möjligt att skapa en gemensam struktur för ingående 

information(lagerhantering, objekt osv) i anläggningsmodellen. Om BSAB-

systemet används är det enkelt att reglera detaljeringsgraden och arbetet 

behöver inte göras om från början.    
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5.6 Förtjänsten av maskinstyrning 

Respondent: Daniel Nilsson, 3D-Projektör, Sweco. 

Maskinstyrning har använts under ett antal år i Sverige och arbetsprocessen har 

karaktäriserats av att entreprenören konverterar befintligt projekteringsunderlag 

till digitala maskinstyrningsmodeller. Under senare år har konsulten och 

beställaren börjat bli intresserade av att anpassa underlagen och 

informationsflödena i projekteringsprocessen till maskinstyrning. 

Entreprenörerna efterfrågar i stor utsträckning underlag som är anpassat till 

maskinstyrning av konsulterna. Beställaren har börjat utforma 

upphandlingskrav vilket innehåller krav på att det ska finnas underlag för 

maskinstyrning tillgängligt. I nuläget är det fullt möjligt att skapa effektiva 

informationsflöden från beställarens kravdokument till konsultens utformning 

av modellen och slutligen till entreprenörernas utförande i produktionen. 

Upphandlingsformen är viktig för hur anläggningsmodeller utformas. Vid 

utförandeentreprenader skapas den geometriska utformningen i 

anläggningsmodellerna i enlighet med innehållet i förfrågningsunderlaget, 

exempelvis det som finns definierat i AMA. Om kunden är en entreprenör görs 

normalt en överenskommelse som innebär att anläggningsmodellerna i högre 

grad blir produktionsanpassade. Exempelvis kan utformningen av 

schaktmodeller (som representerar en grop där ett fundament ska placeras) 

förstoras för att höja produktionsanpassningen i anläggningsmodellen, se figur 

17. 

 

Figur 17: Visar anläggningsmodell där gropen är produktionsanpassad. 
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När arbetsprocessen med att upprätta en anläggningsmodell påbörjas är det 

viktigt att definiera produkten vilket kan göras i kravuppställningar. Beställaren 

kan därmed specificera innehållet i 3D-projekteringen. Det är viktigt att 

kravuppställningen för produkten sammankopplas till organisationen bestående 

av konsulter och beställare som gemensamt deltar för att driva arbetsprocessen 

med upprättandet av anläggningsmodellen. Beställarens organisation bör ha 

kunskaper i att specificera och följa upp kravuppställningen.  

Konsulten kan i framförallt stora projekt utse en 3D-samordnare för att höja 

kvalitén på samordningen mellan olika teknikområden. 3D-samordnarens 

arbetsuppgifter omfattar främst att tidigt säkerställa att de olika 

teknikområdenas modeller är utformande med hänsyn till varandra. Detta kan 

exempelvis inkludera arbete med kollisionskontroller. En viktig aspekt för att 

höja kvalitén på underlag som skapas i projekteringsprocessen är att öka 

andelen konsulter som 3D-projekterar inom de olika teknikområdena. I nuläget 

omvandlas stora delar av projekteringsunderlagen från 2D till 3D av ett fåtal 

konsulter, med rätt kunskapsnivå, i organisationen.  

Informationsstrukturer är viktiga för att arbetsprocessen med 

anläggningsmodellen ska fungera och det är viktigt att kodning och utformning 

följer enhetliga namnkonventioner. Inom infrastrukturområdet har detta 

tidigare varit ett problem då teknikområden har varit programorienterade. 

Därmed har kodningen i många fall varit anpassad gentemot teknikområdenas 

specifika programvaror och inte till en gemensam struktur. 

För att uppnå bättre och gemensamma strukturer har BSAB-koder börjat 

användas som namnkonventioner(t.ex. för benämning av olika lager), se figur 

18. Den gemensamma strukturen effektiviserar kommunikationen mellan olika 

teknikområden genom att innehållet i modellerna blir enklare att förstå.  
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Figur 18: Visar hur BSAB koder kan integreras i anläggningsmodellen. 

När projekteringen ska levereras till beställaren är det viktigt att kvalitetssäkra 

underlaget. Ur ett maskinstyrningsperspektiv är det viktigt att utföra 

mätningstekniska kontroller för att säkerställa att det inte finns några 

dubbelpunkter, storleken på modellen och att kontrollera att detaljeringsgraden 

på modellen är tillräckligt hög.  

Målet med projektet ”underlag till entreprenörer gällande maskinstyrning” var 

att ta fram krav och metod för hur en projekterad anläggningsmodell i 3D ska 

framställas, granskas och kontrolleras för att vara kvalitetssäkrad och anpassad 

för maskinstyrning/guidning med utgångspunkt från Trafikverkets ”Krav för 

upprättande av anläggningsmodell”. 

Krav och metod testades skarpt i ett anläggningsprojekt tillsammans med 

entreprenör. Krav och metod ska kunna utgöra en teknisk beskrivning för hur 

en 3D-projekterad anläggningsmodell ska vara upprättad och hanteras innan 

leverans till entreprenör. 



 

46 

Syftet med projektet var att tydligare definiera krav på 3D-projektering som 

har funnits i kravdokumenten. I slutändan ska tydligare kravdokument i 

projekteringen leda till minskade kostnader i produktionen.  

Kravspecifikationen förbättrades genom användning av tidigare erfarenhet från 

projekt som har projekterats i 3D tillsammans med en kommunikationsprocess 

(workshops, möten, fallstudier osv.) mellan deltagande aktörer i 

utvecklingsprojektet. Resultatet av projektet är att Trafikverkets kravdokument 

för anläggningsmodeller har utökats och blivit tydligare. En teknisk 

beskrivning har tagits fram för hur anläggningsmodeller ska utformas och 

hanteras. Den tekniska beskrivningen består av ett antal steg som har 

inkluderats i kravdokumentationen och som beskriver uppbyggnadsstrukturen 

genom kodningsprinciper, exporter, toleranser och egenkontroll och oberoende 

granskning. Klassificeringsmetoder för de ingående objektstyperna ingår 

också. Den nya utgåvan av Bygghandling 90 kommer att använda samma 

benämningsmetodik som kravdokumentet, vilket ytterligare kommer att stärka 

struktureringen av anläggningsmodeller.  

I utvecklingsprojektet ingick att testa kravdokumentationen och metodiken, 

vilket gjordes genom en fallstudie på ett pågående anläggningsprojekt. Detta 

för att säkerställa att anläggningsmodellerna (skapade med utgångspunkt från 

metodiken och kravdokumenten) är kompatibla med entreprenörernas 

maskinstyrningssystem. Ett utsnitt ur en upprättad anläggningsmodell kan ses i 

figur 19. 

 

Figur 19: Visar anläggningsmodell för den upprättade teststräckan. 
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Anläggningsmodellerna projekterades i verktygen Civil 3D, InRoads och 

Novapoint. Linjemodeller och ytmodeller skapades i verktygen på en 

vägsträcka motsvarande 500 meter. Den geometriska utformningen utgick ifrån 

samma linjekonstruktion och normalsektion för de olika 

projekteringsverktygen. Den markanta skillnaden mellan 

projekteringsverktygen var att InRoads klarar av att skapa släntavrundningar 

som längsgående linjer i den triangulerade modellen, se figur 20. Utöver detta 

var skillnaderna små i modellerna. Avrundningarna kan i produktionen utföras 

med direkt stöd av modellen.  

 

Figur 20: Visar släntavrundningar. 

När anläggningsmodellerna var färdigprojekterade utfördes testkörningar 

(virtuellt) av konsulterna för att säkerställa att dessa gick att använda i 

entreprenörens maskinstyrningssystem. Sedan importerades de framtagna 

anläggningsmodellerna till entreprenörens mjukvara och försöken i 

produktionen kunde påbörjas. Anläggningsmodellerna testades och goda 

resultat uppnåddes i de tekniska mätningarna. 

Kravdokumenten är baserade på generella aspekter och ska omfatta alla typer 

av infrastrukturprojekt. Det finns därmed en risk att olika projekteringsmiljöer 

har en differentierad uppfattning om hur kravdokumentet ska tolkas. Det är 

därför viktigt att beställaren i ett tidigt skede använder beställarstöd för att 

definiera och förklara kravspecifikationerna. Detta för att formulera och 

fastställa beställarens produkt samt arbetsprocessen som behövs för att skapa 

produkten. Då arbetsprocesser, teknik och metodik utvecklas kommer 

kravdokument förmodligen att vara under kontinuerlig förädling och 

uppdateras i jämna intervaller. Kravspecifikationen kommer i framtiden 
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förmodligen innehålla en högre detaljeringsgrad och uppdateras i jämna 

intervaller på grund av ständig kunskapsåterföring. Inom Trafikverket kommer 

det att sitta personer som bara arbetar med Virtuellt Byggande och där det 

kommer att vara ett ständigt arbete med att skapa goda informationsflöden.  

I nuläget finns det ganska bra kunskaper kring maskinstyrning och den 

geometriska utformningen. Det som kan förbättras i maskinstyrningsmetodiken 

är att den även ska kunna användas till andra arbetsuppgifter. Det kan 

exempelvis i framtiden användas för att simulera och visualisera utförandet av 

en grop som ska grävas på en specifik plats. En förutsättning för detta är att 

markmodellerna blir intelligentare och kodade till AMA, vilket möjliggör att 

det går att använda båda anläggningsytorna och delar av en anläggningsmodell 

på att bra sätt. 

I produktionsplaneringen kommer det att finnas intresse för att båda simulera 

och visualisera. Detta kommer att leda till en större informationsmängd i 

anläggningsmodellen eftersom denna blir det centrala verktyget i projektet. 

Produktionsanpassningar av projekteringsunderlag kommer att innebära ökad 

kommunikation och effektivare samgranskning. Entreprenadplanering utförs i 

nuläget av både entreprenörer och konsulter. Inom konsultvärlden är det främst 

äldre som arbetar med produktionsplanering och en svårighet är att dessa 

kanske inte har ett lika starkt teknikintresse för att driva utvecklingen. En 

svårighet med produktionsplanering är att givna förutsättningar och indata inte 

finns tillgängliga från början. Det som påverkar utvecklingsarbete är även 

upphandlingsformer och organisationsstrukturen. Många i byggbranschen är 

bekväma med det arbete som utförs och är svåra att omvända även om 

metoder, arbetssätt och tekniker för att användning av BIM finns. 

Utvecklingsprojektet medförde att en ny kravspecifikation med tillhörande 

metodik togs fram och att den testades i ett pågående anläggningsprojekt med 

goda resultat utifrån de tekniska mätningar som utfördes. 

 

 


