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Abstract 

Purpose: The building industry is characterised by mainly consisting of temporary 
project organizations with much interdisciplinary cooperation but with little continuity 
of process between the unique projects. There is a big focus on time and immediate 
action as part of the actors’ frame of reference, and every activity and new work 
method should give immediate advantages in time savings and more efficient work to 
be readily accepted. 

The need for standardised work methods is very visible when BIM is introduced in 
the projects. To actively use the BIM-model on site creates demands on the content 
and that a design schedule is followed. BuildingSMART International (2010) writes: 
”If the information required is available when it is needed and the quality of 
information is satisfactory, the construction process will itself be significantly 
improved”. The aim of this work is to produce a suggestion of how the sequence of 
information deliveries should be in the starting production of the loadbearing system 
in a design build project.  

Method: To reach the aim a literature study has been conducted to create the 
theoretical framework for the study. A case study has been conducted on a design 
build project with a deep foundation. Empirical data has been collected by means of 
interviewing some of the project actors and conducting a document analysis of project 
documents such as drawings and protocols. 

Findings: The report has mapped the sequence of information deliveries (including 
what information content and what level of development they need to have) for the 
initial production of the loadbearing system in a design build project. This 
contribution of knowledge with the process map and information demands can be 
built upon, to allow for implementation in the BIM tools and thus make the work 
easier and push the use of BIM forward.  

Implications:  With the above results the report has contributed with a few started 
puzzle pieces in a big puzzle of information and deliveries in the correct sequence and 
level of development. To complete the puzzle the information deliveries from the 
specifications also needs to work correctly. The report has shown advantages by 
working with BIM in this part of the building process. The report suggests 
clarification of meaning by using both names, level of detail and level of development, 
in Sweden. 

Limitations: The report is limited to describe what information deliveries the 
contractor needs from the structural designer when it comes to piling and foundations. 
It also describes the information deliveries needed by the structural designer to be able 
to meet the information need of the contractor. 

Keywords: BIM, building information modelling, process mapping, IDM, 
information delivery, LOD, level of detail, level of development.
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Sammanfattning 

Syfte: Byggsektorn karaktäriseras av att till stor del bestå av temporära 
projektorganisationer med mycket samarbete mellan discipliner men utan någon 
vidare processkontinuitet mellan de unika projekten. Det finns ett stort fokus på tid 
och omedelbar handling som en del av aktörernas referensram och varje aktivitet och 
nytt arbetssätt bör ge omedelbara fördelar i form av tidsvinster och effektivare 
utförande för att villigt accepteras. 

Behoven av standardiserade arbetssätt blir mycket synliga när man börjar införa BIM 
i projekten. Att aktivt använda BIM-modellen på bygget skapar krav på innehållet och 
att man följer ett projekteringsschema. BuildingSMART International (2010) skriver: 
”Om den nödvändiga informationen är tillgänglig när den behövs och kvalitén på 
informationen är tillfredställande, så blir själva byggprocessen signifikant förbättrad”. 
Målet med detta examensarbete är att ta fram ett förslag på hur sekvensen av 
informationsleveranser bör se ut för den inledande produktionen av bärande system i 
en totalentreprenad.  

Metod: För att nå målet har en litteraturstudie genomförts för att skapa arbetets 
teoretiska ramverk. En fallstudie på en totalentreprenad med djupgrundläggning har 
genomförts. I fallstudien har empiri insamlats genom intervjuer med några av 
projektets aktörer samt en dokumentanalys av relevanta ritningar, protokoll och övriga 
dokument i projektet. 

Resultat: Rapporten har kartlagt sekvensen av informationsleveranser (inklusive 
vilket informationsinnehåll och vilken detaljeringsnivå de behöver ha) för den 
inledande produktionen av bärande system i en totalentreprenad. Detta 
kunskapsbidrag med processkarta och informationsbehov kan byggas vidare på, för att 
kunna implementeras i BIM-verktygen och därigenom underlätta arbetet och föra 
BIM-användningen framåt.  

Konsekvenser: Rapporten har med ovan resultat bidragit med några påbörjade 
pusselbitar i ett stort pussel av information och leveranser i rätt sekvens och 
detaljeringsgrad. För att pusslet ska bli komplett måste även informationsleveranser 
från förfrågningsunderlaget fungera korrekt. Arbetet har belyst fördelar att arbeta med 
BIM i denna del av byggprocessen. Rapporten föreslår förtydligande av innebörd 
genom att ha både detaljeringsnivå och utvecklingsnivå som benämningar i Sverige. 

Begränsningar: Rapporten begränsas till att beskriva vad byggentreprenören behöver 
för informationsleveranser från konstruktören som rör pålning, grundsulor och 
fundament. Rapporten beskriver också de informationsleveranser konstruktören 
behöver för att uppfylla byggentreprenörens informationsbehov. 

Nyckelord: BIM, Byggnadsinformationsmodellering, processkartläggning, IDM, 
informationsleverans, LOD, detaljeringsnivå, utvecklingsnivå. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
BIM – ’Building Information Modelling’ eller byggnadsinformationsmodellering – 
beskrivs som en teknisk revolution som förändrar byggsektorn med möjlighet till 
besparingar (i pengar, tid och material) och utvecklingen går snabbt (Granroth, 2011). 
Vid användandet av BIM samarbetar de involverade disciplinerna genom hela 
byggprocessen för att bygga upp modellen av objektsbaserade digitala 
representationer av de ingående komponenterna och fylla med önskad mängd 
information, för att som resultat bl.a. få en virtuell prototyp som kan utnyttjas för att 
granska, visualisera, simulera och testa den tänkta byggnaden innan den byggs 
(Granroth, 2011). För att det ska fungera krävs interoperabilitet mellan olika 
datorverktyg för informationsutbyte mellan olika discipliner, vilket kan åstadkommas 
genom ett neutralt filformat såsom IFC (Granroth, 2011). 

Att arbeta i BIM har flera fördelar som ger affärsnytta enligt Kristiansson (2014), som 
listar exempel som: 

• Effektivare projektering genom snabbare revideringar som också uppdaterar 
all modellknuten dokumentation. 

• Analyser för energi, miljökonsekvens och byggkostnader blir mer exakt och 
kan utföras på flera alternativ som beslutsunderlag. 

• Visualisering blir enklare, ändringar går snabbt och syns direkt 
• Kollisionskontroll och andra kvalitetskontroller 
• Planering för optimerad säkerhet och effektivitet under bygget förenklas 
• Information till andra system förenklas 

Information i modellen behöver vara skapad på rätt sätt för att affärsnyttan ska bli rätt 
(Kristiansson, 2014). 

1.2 Problembeskrivning 
Byggsektorn karaktäriseras av att till stor del bestå av temporära projektorganisationer 
med mycket samarbete mellan discipliner men utan någon vidare processkontinuitet 
mellan de unika projekten (Gustavsson, Samuelson, & Wikforss, 2012; Jacobsson & 
Linderoth, 2010). Det är en organisationsform som byggsektorn har lång tradition av 
att använda men som påverkar hur aktörerna tar till sig nya informationstekniker 
(Jacobsson & Linderoth, 2010). 

Det finns en stor självständighet för varje projekt, det är sällan samma uppsättning 
människor som jobbar i projekt efter projekt tillsammans och tidspressen gör att det 
inte läggs någon större kraft på att t.ex. lära sig av tidigare projekt eller ta fram 
standardiserade rutiner och lösningar, utan mycket skjuts över till att ’löses på plats’ 
(Jacobsson & Linderoth, 2010). Dock är behoven av standardiserade arbetssätt 
mycket synliga när man börjar införa BIM i projekten (Jacobsson & Linderoth, 2010).  

Att aktivt använda BIM-modellen på bygget skapar krav på innehållet och att ett 
projekteringsschema följs (Mäki & Kerosuo, 2015). För att BIM ska kunna utveckla 
byggbranschen så behöver branschen tänka om angående regler (tidtabeller och 
kontrakt), arbetsgrupper (de partners som behövs för att producera den nya typen av 
produkt) och arbetsfördelningen mellan partners (Mäki & Kerosuo, 2015). 
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Jacobsson & Linderoth (2010) beskriver hur det finns ett stort fokus på tid och 
omedelbar handling som en del av aktörernas referensram och varje aktivitet och nytt 
arbetssätt bör ge omedelbara fördelar i form av tidsvinster och effektivare utförande 
för att villigt accepteras. 

BuildingSMART International (2010) skriver: ”Om den nödvändiga informationen är 
tillgänglig när den behövs och kvalitén på informationen är tillfredställande, så blir 
själva byggprocessen signifikant förbättrad”. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med detta examensarbete är att ta fram ett förslag på hur sekvensen av 
informationsleveranser bör se ut för den inledande produktionen av bärande system i 
en totalentreprenad. 

För att uppnå målet ställs följande frågeställningar: 

� När behöver entreprenören kunna plocka ut vilken information från BIM-
modellen för den inledande produktionen av bärande system? 

� När behöver konstruktören kunna plocka ut vilken information från BIM-
modellen för att kunna uppfylla entreprenörens informationsbehov? 

� Hur kan de inledande frågeställningarnas resultat beskrivas i en processmodell? 

1.4 Avgränsningar 
Det är många informationsleveranser som behövs för att komma till färdig grund och 
en fullständigt komplett beskrivning av varje informationsleverans innehåller 
exempelvis generella objektsegenskaper för identifiering, klassificering, m.m. Detta 
arbete kommer inte att titta på alla informationsleveranser som behövs för den 
inledande produktionen av bärande system utan kommer att fokusera på vad 
entreprenören behöver för informationsleveranser från konstruktören som rör pålning, 
grundsulor och fundament, samt de informationsleveranser konstruktören behöver 
från andra aktörer för att kunna tillgodose entreprenörens informationsbehov. Dessa 
informationsleveranser kommer inte behandla generella objektsegenskaper eller 
klassificering av byggdelarna. Anledningen till detta är att arbetet då skulle bli för 
omfattande för tidsramen. 

1.5 Disposition 
Rapportens återstående delar är uppbyggd enligt följande struktur: 

� I kapitel 2 beskrivs arbetets undersökningsstrategi, metodval och hur det 
genomförts samt en analys över studiens trovärdighet. 

� I kapitel 3 avhandlas studiens teoretiska ramverk och kopplingen mellan teorin 
och frågeställningarna beaktas. 

� Vidare i kapitel 4 beskrivs fallstudiens projekt samt empirin från intervjuerna och 
dokumentanalysen. 

� Empirin analyseras i kapitel 5 och resultatet av arbetet redovisas. 
� I kapitel 6 diskuteras arbetet och dess resultat, slutsatser presenteras och förslag på 

vidare forskning ges.  
� Därefter presenteras de referenser som rapporten har byggt på. 
� Sist kommer en sammanställning över rapportens bilagor. 
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2 Metod och genomförande 

2.1 Undersökningsstrategi 
Enligt Patel och Davidsson (2011) är de flesta studier en blandning på en skala mellan 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Denna studie har utförts med ett övervägande 
kvalitativt angreppssätt då arbetet bygger på verbala analyser på en deskriptiv nivå av 
svar på frågor som ”vad behöver ni?” och ”när?” för att nå målet (Patel & Davidson, 
2011). Detta har gjorts genom att ett pågående byggprojekt valts ut och studerats i 
verkliga livet, en mängd empiri har samlats in och en fallstudie har genomförts. Detta 
lämpar sig väl då en fallstudie med sin detaljrikedom av empiri kan fånga mer av 
verklighetens komplexitet (Blomkvist & Hallin, 2014).  

Den huvudsakliga datainsamlingsmetoden för studien var semistrukturerade intervjuer 
med inblandade aktörer, vilket är en indirekt metod (M. Ekholm & Fransson, 1992). 
Detta har kombinerats med en dokumentanalys där fallstudiens relevanta dokument 
och BIM-modeller har studerats, vilket Blomkvist & Hallin (2014) också kallar 
dokumentinsamling. Detta har gjorts för att ge understöd till intervjuerna och 
komplettera intervjusvaren för att ge en fylligare bild, vilket är vanligt enligt Patel och 
Davidsson (2011). 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder fö r 
datainsamling 

2.2.1 När behöver entreprenören kunna plocka ut vil ken information 
från BIM-modellen för den inledande produktionen av  bärande system? 
Frågeställningen besvarades med intervjuer, dokumentanalys och litteraturstudie. 

� Intervjuer har genomförts med fallstudiens entreprenör och konstruktör för att 
fånga upp deras kunskap om informationsbehovet och processordningen. 

� Dokumentanalys av fallstudiens BIM-modell, ritningar, protokoll, 
förfrågningsunderlag etcetera har genomförts för att ge underlag till intervjuer, 
ge information om hur och vad som levererats, och se om de intervjuade 
missar något väsentligt. 

� En litteraturstudie har genomförts för att bilda det teoretiska ramverket och ge 
rätt struktur på informationen. 

2.2.2 När behöver konstruktören kunna plocka ut vil ken information 
från BIM-modellen för att kunna uppfylla entreprenö rens 
informationsbehov? 
Frågeställningen besvarades med intervjuer, dokumentanalys och litteraturstudie. 

� Intervjuer har genomförts med fallstudiens entreprenör och konstruktör för att 
fånga upp deras kunskap om informationsbehovet och processordningen. 

� Dokumentanalys av fallstudiens BIM-modell, ritningar, protokoll, 
förfrågningsunderlag etcetera har genomförts för att ge underlag till intervjuer, 
ge information om hur och vad som levererats, och se om de intervjuade 
missar något väsentligt. 

� En litteraturstudie har genomförts för att bilda det teoretiska ramverket och ge 
rätt struktur på informationen. 
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2.2.3 Hur kan de inledande frågeställningarnas resu ltat beskrivas i en 
processmodell? 
Frågeställningen besvarades med intervjuer, dokumentanalys och litteraturstudie. 

� Intervjuer har genomförts med fallstudiens entreprenör och konstruktör för att 
fånga upp deras kunskap om informationsbehovet och processordningen. 

� Dokumentanalys av fallstudiens BIM-modell, ritningar, protokoll, 
förfrågningsunderlag etcetera har genomförts för att ge underlag till intervjuer, 
ge information om när och vad som levererats, och se om de intervjuade 
missar något väsentligt. 

� En litteraturstudie har genomförts för att bilda det teoretiska ramverket och ge 
rätt struktur på informationen. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Den huvudsakliga datainsamlingsmetoden för studien var semistrukturerade intervjuer 
med inblandade aktörer kombinerat med en dokumentanalys av fallstudiens relevanta 
dokument. 

2.3.1 Intervju 
Blomkvist & Hallin (2014) ser intervju och kvalitativ intervju som synonymer, då de 
anser att en kvantitativ intervju är en enkät som intervjuaren fyller i åt svaranden. En 
intervju som strukturerats kring ett antal frågeområden men inte enbart fasta frågor är 
semistrukturerad (Blomkvist & Hallin, 2014). 

För att kunna ta del av den erfarenhetskunskap som finns hos de erfarna aktörer som 
är inblandade i projektet lämpar sig den indirekta metoden intervju bra (Ekholm & 
Fransson, 1992). Det är ett fåtal respondenter som ska svara för de olika disciplinernas 
informationsbehov och i en kvalitativ intervju ges möjligheter till fördjupning av 
intervjusvar som är intressanta (Ekholm & Fransson, 1992). 

2.3.2 Dokumentanalys 
Ett dokument är inte längre bara nedtecknad eller tryckt information – det är även 
t.ex. elektroniska protokoll, ritningar och modeller (Patel & Davidson, 2011). Att 
analysera dokument kan bl.a. ge svar på faktiska skeenden och förhållanden, vilket 
gör att man behöver försöka fastställa om presenterad fakta är sannolik genom att ha 
ett kritiskt förhållningssätt till dokumenten (Patel & Davidson, 2011). 
Dokumentanalysen har gjorts för att ge författaren större förståelse och ge understöd 
till intervjuerna samt komplettera intervjusvaren. 

2.4 Arbetsgång 

2.4.1 Litteraturstudie 
Arbetet inleddes med planering där studiens struktur grundlades. Parallellt med det 
har en fördjupningsstudie och litteraturorientering genomförts för att få en djupare 
förståelse för forskningsfronten i dagsläget och skapa det teoretiska ramverk som 
studien vilar på. Till övervägande del har litteraturen insamlats via sökningar på 
databaser som publicerar vetenskapligt granskade artiklar. Artiklar som var max fem 
år gamla valdes i första hand. Exempel på använda sökord är: 

� BIM, Building Information Model 
� LOD, Level of development, Level of detail 
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� IDM, Information delivery manual 
� MPS, Modell Progression Specification 
� MVD, Modell View Definition 
� Sweden 
� ICT 

Därutöver har viss övrig litteratur och forskning som studerats insamlats genom att: 

� använda referenser från relevanta artiklar för att söka djupare 
� söka på Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.se 
� söka på hemsidor till nationella och internationella organisationer som jobbar 

med att standardisera och föra fram BIM-användningen, exempelvis BIM-
alliance Sweden och BuildingSMART 

� läsa facklitteratur och standardverk för branschen, exempelvis 
”Bygghandlingar 90” 

Den litteratur som på något sätt varit intressant för studien har studerats, i första hand 
sammanfattning, resultat och diskussion, i flera fall har hela rapporter lästs för att 
fördjupa kunskapen och hitta referenser till källor på delar som har behövt studeras 
närmare. 

2.4.2 Fallstudie 
Fallstudien har genomförts på ett byggprojekt i Jönköpings kommun som är 
upphandlat som en totalentreprenad. Projektet är beskrivet i kapitel 4.1. Projektet och 
dess aktörer har redan från början varit anonymiserat, framför allt för att minska 
risken att respondenterna skulle svara med underliggande motiv att framhäva sig 
själva eller skydda sig själv eller andra från att framstå i dålig dager (M. Ekholm & 
Fransson, 1992). Fallstudiens projekt har valts på grund av att: 

� Det är aktuellt, vilket gör att inblandade aktörer har det färskt i minnet och kan 
ge mer kompletta svar, mindre risk för bortglömda detaljer. 

� Det är relativt stort och komplext, vilket ger att delar som kanske inte varit 
aktuella vid mindre projekt kommer fram. 

� Den del av projektet som behandlas, de grundläggande delarna av bärande 
stomme, är slutförda så att det går att studera eventuella problem som 
uppkommit ur bristen på strukturerad sekvens av informationsleveranser. 

2.4.3 Intervjuer 
Inför intervjutillfället fick respondenterna information om intervjuns syfte, 
huvudsakliga frågor samt studiens preliminära titel, mål och frågeställningar. 
Huvudsakligen har intervjuer genomförts på respondenternas respektive arbetsplatser 
och, med respondenternas godkännande, spelades in på mobiltelefon så att författaren 
kunde fokusera på att fullgöra intervjun istället för att anteckna svaren. 
Ljudupptagningarna från intervjuerna genomarbetades kort efteråt och all information 
som eventuellt kunde vara av intresse för arbetet sammanfattades. Respondenterna 
fick därefter respektive kopia på intervjusammanfattningen (se bilaga 1-3) som de 
ombads läsa igenom och verifiera att författaren uppfattat dem korrekt, alternativt 
justera om något blivit fel. Platschefen och BIM-samordnaren har verifierat dessa, 
platschefen med tre små förtydligande justeringar (bilaga 1 inkluderar justeringarna). 
Konstruktören har trots flertalet påminnelser inte haft möjlighet att läsa igenom 
materialet då arbetsbördan varit alltför stort detta år. Då metodiken var densamma 
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som vid övriga intervjuer utgår författaren ifrån att intervjumaterialet i allt väsentligt 
är korrekt uppfattat. Den viktigaste empirin i intervjusammanfattningarna 
omarbetades sedan till lättläslig text som presenteras i kapitel 4.2-4.3. 

Byggentreprenörens platschef intervjuades 2016-03-29 på platskontoret. Tonen var 
avslappnad och vänlig, platschefen hjälpsam och villig att förklara. Vid några 
tillfällen kom personer in med frågor till platschefen som han oftast snabbt kunde 
besvara och sedan återgå till intervjun. 

BIM-samordnaren intervjuades på byggentreprenörens regionkontor under 
eftermiddagen samma dag. Denna intervju gav bland annat insikt i hur det arbetades 
med BIM hos byggentreprenören och deras konkurrenter för tillfället samt att 
kunskapsnivån behöver ökas både hos projektörer, entreprenörer och beställare. Dock 
gav denna intervju inte någon empiri som bidrog till resultatet. 
Intervjusammanställningen återfinns i bilaga 2.  

Ansvarig konstruktör intervjuades 2016-04-07 på dennes kontor. En nytillkommen 
kalenderhändelse för konstruktören gjorde att den intervjun fick avbrytas efter ca 40 
min och fortsättningen genomfördes som en telefonintervju 2016-04-22 då 
konstruktören satt i bilen och kunde tala ostört. Telefonintervjun inleddes med att 
intervjuaren återberättade kort vad som efterfrågats och sagts i första delen. Tonen vid 
båda intervjutillfällen var trevlig och avslappnad. Intervjudelarna var mer 
strukturerade än intervjun med platschefen då svaren och informationsbehovet från 
den intervjun utgjorde bas för denna intervju. Informationen från båda delar är 
sammanställda i bilaga 3.  

Då det i intervjuerna framkom att det i fallstudien varit problem att få fram lasterna, 
så planerades även en intervju med prefab-leverantören. En telefonintervju påbörjades 
med prefab-leverantörens projektledare, men projektledaren hänvisade snart frågorna 
till en konstruktör istället. Prefab-konstruktören önskade frågorna skriftligt för att 
kunna svara lite när han hade tid. Detta fick prefab-konstruktören 2016-04-25 men 
2016-04-29 meddelande prefab-konstruktören att han inte hade tid att svara. 

2.4.4 Dokumentanalys 
Författaren gavs 2016-03-10 tillträde till en projektgemensam elektronisk pärm på 
iBinder.com, varvid mycket dokument kunde säkras. Författaren har läst in de delar 
av dokumentationen från fallstudien som bedömdes kunna beröra studien och som 
fanns att tillgå, för att kunna ställa rätt frågor och förstå svaren. Dokumentationen har 
också använts för att komplettera svar och ge en fylligare bild. 

2.5 Trovärdighet 
Vid transkribering och sammanfattning av intervjuer riskeras att delvis ändra innebörd 
i empirin genom omskrivningar och tolkningar. För validiteten är det därför viktigt att 
författaren medvetet betänker detta och tar hänsyn till det (Patel & Davidson, 2011). 
Empirin från respektive intervju sammanställdes från ljudupptagningen strax efter 
intervjutillfället. Detta gav möjlighet att backa och spela upp igen om något var 
otydligt så att missad information minimerades. Då transkribering och 
sammanställning, vilket innebar en första strukturering av innehållet, var klar gavs 
respondenterna möjlighet att verifiera och vid behov justera innehållet. Detta 
tillvägagångssätt förväntas ge hög validitet. 
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Ekholm & Fransson (1992) pekar på att intervjuaren behöver betänka att respondenten 
kan ha andra mål med intervjun, att denne kanske vill framhäva eller skydda sig själv 
(eller andra) från att framstå i dålig dager. Därför är det viktigt med tydlighet och 
förmedla målet med intervjun och vad informationen ska användas till. För att minska 
den risken har respondenterna fått information några dagar innan om syfte, mål och 
frågornas huvudsakliga inriktning i intervjun. Fallstudien är dessutom anonymiserad 
så att varken de själva eller någon annan i projektet med lätthet kan identifieras, och 
frågorna handlar inte om någon person har gjort rätt eller fel. Detta sammantaget 
borde minska ovan nämnda risk och stärka reliabiliteten. 

Att undersökningen bygger på intervjuer med bara en platschef respektive en 
konstruktör kan ifrågasätta reliabiliteten. Då båda två har lång erfarenhet, och 
frågorna var faktafrågor av lokal- och personneutral karaktär, förväntas reliabiliteten 
ändå vara relativt stark.  

Dokumentanalys ska genomföras med ett källkritiskt förhållningssätt som betänker 
bl.a. när, av vem och varför ett dokument skapats och dokumentskaparens erfarenhet 
(Patel & Davidson, 2011). Då de dokument som analyserats i fallstudien har skapats i 
ett verksamhetssyfte för att förmedla information på ett effektivt och tydligt sätt och 
är framtagna av yrkesmänniskor av olika discipliner som förhoppningsvis har 
erfarenhet, eller granskas av handläggare som har det, förväntas validiteten även här 
vara stark. Även reliabiliteten förväntas vara hög, då motsvarande dokument i 
liknande byggprojekt bör vara likartade med samma typ av information. 

Då flera olika datainsamlingsmetoder används kan triangulering på empirin 
åstadkommas, för att se om informationen pekar åt olika håll eller sammanfaller (Patel 
& Davidson, 2011). Här används två intervjuer med olika discipliner samt en 
dokumentanalys på flera typer av dokument från olika källor. Såtillvida uppgifterna i 
dessa pekar åt samma håll förväntas alltså validiteten stärkas. 
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att besvara rapportens tre frågeställningar används främst kunskap från tre 
teoretiska inriktningar – processkarta, informationsleveranser och detaljeringsnivå. 
Figur 1 visar en modell över hur teoriinriktningarna och frågeställningarna hänger 
samman. 

� När behöver entreprenören kunna plocka ut vilken information från BIM-
modellen för den inledande produktionen av bärande system? 
 
För att besvara frågeställningen användes kunskap om informationsleveransernas 
uppbyggnad och innehåll, samt kunskap om innebörden av och syftet med 
detaljeringsnivå. 
 

� När behöver konstruktören kunna plocka ut vilken information från BIM-modellen 
för att kunna uppfylla entreprenörens informationsbehov? 
 
För att besvara frågeställningen användes kunskap om informationsleveransernas 
uppbyggnad och innehåll, samt kunskap om innebörden av och syftet med 
detaljeringsnivå. 
 

� Hur kan de inledande frågeställningarnas resultat beskrivas i en processmodell? 
 
För att besvara frågeställningen användes främst kunskap om processkartor. 

 

Figur 1. Koppling mellan teori och frågeställningar 

3.2 Information Delivery Manual 
BuildingSMART har utvecklat standarden ISO 29481-1:2010 i syfte att ha en metodik 
för att identifiera och specificera informationsflöden och processer i en anläggnings 
hela livscykel. Metodiken benämns Information Delivery Manual och förkortas IDM, 
standarden har titeln “Building information modelling - Information delivery manual - 
Part 1: Methodology and format” (buildingSMART, 2011). Flera dokument används 
när en IDM ska definieras: affärsnyttobeskrivning, processkarta, 
leveransspecifikationer (tabellform) och leveransspecifikationsmodell (med sina 
delar) (buildingSMART International, See, Karlshoej, & Davis, 2012). 
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3.3 Processkarta 
En processkarta återger visuellt aktiviteternas och informationsleveransernas logiska 
sekventiella flöde inom ramen för en IDM (buildingSMART International et al., 
2012). Enligt buildingSMART Norway (2007) drivs sekvensen av aktiviteternas 
beroende på informationen som andra aktiviteter ger. Sekvensen är inte tidsbaserad. 
Enligt buildingSMART International et al. (2012) är processkartans syfte att 
relationen mellan aktörer, aktiviteter (processer) och behövd, använd och producerad 
information ska förstås på djupet. En processkarta: 

� skapar värde för kunden 
� har aktiviteter som utförs i viss sekvens 
� har ett målresultat (exempelvis färdig stomgrund) 
� har specifik in- och utdata 
� kräver resurser 
� kan påverka mer än en organisation. 

För processkartor rekommenderas notation enligt BPMN (Business Process 
Modelling Notation) (buildingSMART International et al., 2012). Lee, Park och Ham 
(2013) fann att risken för fel minskade och processkartsmodelleringen underlättades 
genom att begränsa BPMN:s över 160 modelleringssymboler till en grupp med de 22 
väsentligaste symbolerna samt att införa en automatisk regelkontroll. I framtiden 
föreslår de att en ny standard ersätter BPMN med sina tvetydiga och komplexa regler. 

3.4 Informationsleveranser 
En informationsleverans är en leverans av definierade informationsmängder, där 
informationsbeställaren tidigare beställt informationsleveransen genom att skicka en 
leveransspecifikation till informationsleverantören. Informationsleverantören skapar 
nödvändig information och strukturerar den enligt specifikationen, gör en 
leveranskontroll mot specifikationen och redovisar detta innehåll, inklusive eventuella 
avsteg, i ett leveransmeddelande. Beställaren gör leveranskontroll mot samma 
leveransspecifikation. Se Figur 2. Detta enligt svenska byggsektorns 
rekommendationer (Swedish Standards Institute [SIS], 2008), som också ger följande 
definitioner: 

� Objekt: I denna rapport åsyftas objekt i en BIM-modell, som kan representera 
fysiska objekt (väggar, utrymmen etcetera) eller processanknutna objekt 
(beskriver aktörer, aktiviteter, transaktioner etcetera) kopplade till kalkyler, 
företag med mera. Varje objekt har en uppsättning objektsegenskaper, dels 
generella för t.ex. identifiering och klassificering av objektet för människor 
och datasystem, dels objektspecifika egenskaper som längd, antal och kostnad.  

� BIM-modell: Samlad representation av till exempel ett byggnadsverk. 
Orienterade kring objekt och sambanden mellan dem. Varje objekt har en fast 
identitet och klassifikation, samt beskrivande egenskaper. Geometri är en 
vanlig objektsegenskap, men är inget krav. Strukturen i modeller formas av 
objekten med sina respektive egenskaper. Ett objekt kan ha kopplingar med 
andra objekt och även vara del av ett större objekt. 

� Process: En definierad aktivitet som genom användandet av indata och 
resurser, inom ramen för givna förutsättningar, ger ett resultat. 

� Informationsmängd: Åsyftar information som är möjlig att skicka och sparas 
som en datamängd/datafil skild från andra delar. Det kan vara hela eller delar 
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av en modell. Basenhet i informationsleveranser. Krav på objektsegenskaper 
kan kompletteras med krav på detaljeringsnivå. 

� Leveransspecifikation: Efterfrågat genomförande och innehåll i en 
informationsleverans. Innehållet specificeras med informationsmängder, dess 
egenskaper efter typ av informationsmängd (inklusive ingående objekts 
egenskaper).  

 

 

Figur 2. Informationsleverans, informationsbeställaren i grått.(SIS, 2008) 

Just ”Informationsleveranser med egenskapsredovisningar” är ett av tio BIM-områden 
i behov av svensk standardisering enligt en SBUF-rapport (A. Ekholm, Blom, 
Eckerberg, Löwnertz, & Tarandi  2013). En undersökning visade att branschen håller 
med, enligt 79% av enkätrespondenterna från olika grenar i branschen var detta 
standardiseringsområde viktigt eller mycket viktigt (Hooper, 2015b). 

3.5 Detaljeringsnivå eller utvecklingsnivå 
För att undvika oklarheter i vad som ska vara med i en informationsmodell vid 
leverans är detaljeringsnivån viktig att fastställa, där detaljeringsnivån oftast beskriver 
vilka objekt (komponenter), samt vilka av respektive objekts egenskaper, som ska 
vara med i modellen (H. Gustavsson et al., 2012). Modellen ska bara innehålla 
nödvändig information i varje skede, det som behövs för att utföra de simuleringar 
som gör att utvärdering av olika metod- och systemval kan göras innan man går 
vidare (H. Gustavsson et al., 2012).  

Enligt BIMForum (2016) finns det olika definitioner och därmed lite förvirring vad 
som åsyftas med LOD, dels ”Level of Development” (utvecklingsnivå) eller ibland 
Level of Detail (detaljeringsnivå) som de särskiljer med följande definitioner: 

� Detaljeringsnivå: hur detaljerat ett element är modellerat, mängden insats till 
elementet 
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� Utvecklingsnivån: Hur genomtänkt och tillförlitlig ett elements geometri och 
övrig information är, pålitligheten hos resultat som baseras på elementets 
information. 

Hooper (2015a) beskriver på liknande sätt att LOD inte bara är en kvantitet av 
detaljer, utan handlar om informationens tillförlitlighet och specificitet (exakthet, 
noggrannhet hos geometri och information), något som ofta förlorats i användandet 
pga. förvirring kring vad som menas med detaljeringsnivå och hur det ska appliceras. 

I sin senaste version av ”Utvecklingsnivåspecifikationen” återger BIMForum (2016) 
definitionen av de officiella LOD 100-500, samt det egna mellansteget LOD 350, med 
sin tolkning av dessa olika LOD-steg, enligt följande: 

� LOD 100: Ingen geometrisk representation,  all information kan fås från andra 
modellelement. 

� LOD 200: Element är generella platshållare med approximativa antal, storlek, 
form, placering och orientering. Kan inneha icke-grafisk information. 

� LOD 300: Element är specifika representationer på rätt plats med tillförlitlig 
information som kan tas direkt ur modellen, exempelvis antal, storlek, 
position, orientering och eventuell ickegrafisk information. 

� LOD 350: Likt LOD 300 men har även rätt kopplingar till andra byggdelar i 
form av exempelvis genomföringar och svetsplåtar rätt modellerade. 

� LOD 400: Även information tillräckligt för tillverkning eller installation är 
med. 

� LOD 500: platsverifierat utförande (”relationshandling”) 

Hooper (2015a) lägger fram att branschen behöver komma ifrån manuella och 
arbetsintensiva processer, separerade från BIM-användningen, för att hålla koll på 
utvecklingsnivån. Han föreslår ett ramverk av sju processteg som bygger på att varje 
objekts utvecklingsnivå ska vara integrerade som egenskap i modellen. Dessa ska 
jämföras med en digital modellguide för innehåll, struktur och LOD-parametrar för 
olika användande av modellen i olika skeden. Detta ger möjlighet att skapa 
återanvändningsbara, regelbaserade och automatiska kontroller i t.ex. Solibri av 
faktiskt läge för modellen jämfört med planerad modellutveckling och hjälpa 
projektörer att fokusera på att producera informationen som behövs utmed kritiska 
linjen i arbetet (Hooper, 2015a). 

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
Varje aktivitet kan få sitt informationsbehov tillfredsställt om informationsleveransen 
specificeras tillräckligt väl i leveransspecifikationen. Utöver att specificera vilka 
informationsmängder, vilka objekt och respektive objektsegenskaper som ska vara 
med, behöver även utvecklingsnivån (ofta kallat detaljeringsnivån) bestämmas för att 
informationens tillförlitlighet och specificitet ska bli rätt för aktivitetens behov. 
Genom en processkartläggning kan processens aktiviteter med dess 
informationsleveranser och respektive specifikationer kartläggas i en logisk sekvens 
och presenteras visuellt. Genom att automatiskt kontrollera modellens läge mot en 
digital mall över olika objekts behövda utvecklingsnivå och vilka egenskaper som 
behöver vara med, kan projektörer fokusera på att skapa rätt information utan att 
behöva lägga tid på manuella och arbetsintensiva planerings- och kontrollprocesser.
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4 Empiri 

4.1 Fallstudiens projekt 
Här beskrivs det projekt som har varit objekt för fallstudien. Projektet är 
anonymiserat, bland annat för att ge intervjurespondenterna en möjlighet att vara mer 
öppna med empiriutgivande. Uppförande av projektet påbörjades andra halvan 2015 
och beräknas vara klart efter sommaren 2017. 

Projektet är en totalentreprenad med 3D-fastighetsindelning och består av tre 
fastigheter (Platschef, personlig kommunikation, 29 mars, 2016): 

1. Suterrängvåning format som ett L med motfylld utsida, ca 4000 m² BTA. 
Kommersiell aktör ska bedriva matvarubutik och vill ha så öppen planlösning 
som möjligt i butiken, minimalt med pelare. 

2. I överliggande plan finns två mindre huskroppar med vardera fyra plan, 
sammanbundna med trapphus till ett mindre L vilket gjorde att krafter behövde 
tas ner genom butiken. Totalt ca 8000 m² BTA. Offentlig beställare som ska 
bedriva kommunal verksamhet, mestadels kontor och bibliotek, samt 
teknikutrymmen i takvåning. 

3. Mark runt om som gemensamhetsanläggning med främst parkeringsyta. 

Enligt platschefen (personlig kommunikation, 29 mars, 2016) var anbudssumman på 
163,5 miljoner kronor. Markförhållanden var dåliga då det varit en soptipp tidigare, 
mycket löst ca 17 m ner och därunder fastare botten. Grundvattennivån och 
grundvattenflödet låg högt. Djupgrundläggning på mantelburna pålar, antal 
beräknades initialt till 530 styck för anbud. Konstruktören (personlig kommunikation, 
7 & 22 april, 2016) kompletterar med att antal pålar i anbudet i sista stund utökades 
med 20 styck för framtida utbyggnadsbarhet som förfrågningsunderlaget efterfrågade. 
Han angav också att det projekterats enligt Miljöbyggnad silver, varit en besvärlig 
grundläggning pga. grundvattennivån och gasen från deponilagret som ska tas 
omhand. 

4.2 Intervju med platschefen 
I detta kapitel återfinns en sammanfattning av författarens intervju med platschefen 
(personlig kommunikation, 29 mars, 2016), se bilaga 1. 

Platschefens har jobbat 23 år för byggentreprenören. Han började som snickare, blev 
lagbas och efter en kort tid som arbetsledare har han jobbat de senaste nio åren som 
platschef.  Huvudfrågorna platschefen fick under intervjun var: 

� Vilka delprocesser har ni för att komma till färdig grundläggning? 
� Vilket informationsbehov har ni för varje delprocess? 
� Kan ni berätta lite hur det gått? 

 
Platschefen förklarade att första skedet var anbudsberäkningen, där de bland annat 
behövde veta hur många pålar de skulle räkna med i sitt anbud. Byggentreprenören 
anlitade konstruktören som fick alla ritningar och geotekniska undersökningen. 
Konstruktören fick sedan räkna ner krafterna och göra en bedömning, första var på 
517 pålar. Platschefen lade på lite, i anbud och i förfrågan till olika pålleverantörer 
räknade de med 530 pålar. 
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När byggentreprenören sedan vunnit projektet valde de, av tidsbrist, systemet att köpa 
färdig prefab-stomme där prefab-leverantören hade med sig ”skelettet”. När prefab 
var färdiga gick byggentreprenören in och gjorde traditionella utfackningsväggar, 
pågjutning, uppstolpat trätak och dyligt. För att komma till färdig grundläggning 
förklarade platschefen att de hade följande delprocesser: 

� avschaktning 
� provpålning 
� schaktning till normal schaktbotten 
� pålning 
� detaljschaktning och gjutning av fundament och grundsulor. 

Platschefen visade projekteringsschemat som exempelvis innehöll när stomme, schakt 
m.m. skulle vara låst så att det inte skulle bli några större justeringar som påverkade 
trycket till grunden. Platschefen nämnde att stabiliteten skulle ha varit klar men att 
den inte var det i detta fall. För delprocessen avschaktning såg platschefen inte något 
informationsbehov från konstruktören, deras markavdelning skalade av befintlig 
asfaltyta. 

Provpålning var andra delprocessen, som genomfördes för kontroll av hur väl den 
geotekniska undersökningen stämde samt för att ge underlag till konstruktören för 
pålningsberäkningarna. Inget informationsbehov angavs under intervjun, men vid 
justering av intervjusammanställningen skrev platschefen till ”Om pålarna tar den 
bärighet som krävs” för denna delprocess. Platschefen berättade att det slogs åtta 
provpålar varav två slogs av (25%), efter avslutad pålning var andelen avslagna pålar 
knappt 10%. Platschefen hade räknat med att det även vid 25% hade varit billigare att 
använda påltyp SP1 än SP2. 

Platschefen angav informationsbehovet för nästa delprocess, schaktning ner till 
normal schaktbotten, som att de från konstruktören behövde preliminär tjocklek på 
platta, cellplast och singelbädd. Därefter vet de plushöjd för schaktbotten. 

Konstruktörens pålplan och påltabell angavs som informationsbehovet till 
delprocessen pålning. Platschefen förklarade att konstruktören gjorde en pålplan efter 
de laster prefab-konstruktören levererat. Dessa laster byggde delvis på information om 
laster från fasader, tak etcetera som konstruktören givit prefab-konstruktören. 
Konstruktören beräknade vilka pålar som skulle vara var, fundamentens storlek, vilka 
pålavskärningshöjderna skulle vara och levererade ett dokument på det. Då 
stabiliteten var sent framme prioriterade konstruktören i samråd med platschefen de 
ytor där byggentreprenören ville börja arbeta. På detta sätt fick konstruktören lite mer 
tid att räkna på vissa stabiliseringsfundament. Några kompletteringspålar fick 
pålentreprenören gå in och slå i efterhand, vilket enligt platschefen inte var smidigt 
men möjligt. Platschefen förklarade att de fyra veckor innan pålningsstart behövde 
påltyp och cirka antal pålar, för att pålleverantören skulle hinna gjuta upp pålarna. En 
till två veckor innan pålningsstart behövde all information vara klar, pålbeställningen 
kunde då kompletteras med resterande pålar. Platschefen berättade också att de själva 
färglagt pålplanen för att enklare kunna få en överblick över vilka 
pålavskärningshöjder som fanns var. 

Platschefen berättade att det gjorts en bedömning på hur många pålar av typ SP1 
byggentreprenören var beredda att slå av utan att det var ekonomiskt försvarbart att 
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välja påltyp SP2 rakt av. Platschefen berättade vidare att pålningen gått ganska bra. 
GEO-undersökningen hade inte visat att det var särskilt mycket block etcetera i 
marken, vilket stämde. På vissa ställen fick de dock gå över till de dyrare SP2-pålarna 
eftersom de knäckte de klenare SP1-pålarna. De hade även lyckats slå av ett par pålar 
av typ SP2. Platschefen bedömde att det hade kostat ca 600 000 kr mer om de hade 
valt att använda påltyp SP2 överallt från början. 

Nästföljande delprocess beskrevs som ”detaljschaktning och gjutning av fundament 
och grundsulor”. Informationsbehovet från konstruktören bestod enligt platschefen i 
fundamentens och grundsulornas utformning, armering och ingjutningsgods samt 
pålarnas avskärningshöjder. Platschefen förklarade att när de för grävt till rätt höjd, 
singlat till färdig singelyta, format och armerat så sätts ingjutningsgodsen ut med GPS 
för att hamna rätt i höjd och i sidled. 

Tidsmässigt behövde de ritningar på fundamenten någon vecka innan det arbetet 
påbörjades, men önskade fullt färdig pålplan och helst fundamentsritningarna också 
redan från början. Platschefen berättade att ritningar ofta kom dagen innan gjutning av 
fundamentet, ritningarna molnades efterhand för att visa vilket område som var klart. 
Preliminärt över hela från början och allteftersom mer och mer klara delar. Vidare 
förklarar platschefen att de haft dragpålar och även två dragstag som behövts för att 
kunna ta de stora dragkrafter som kommer vid vissa fundament. Vid avslagna pålar 
justerades pålplan och eventuellt fundament för att få plats med pålarna samt undvika 
snedvridning i fundament. 

4.3 Intervju med konstruktören 
I detta kapitel återfinns en sammanfattning av författarens intervju med konstruktören 
(personlig kommunikation, 7 och 22 mars, 2016), se bilaga 3. 

Konstruktören berättade att han varit konstruktör sedan 1988. Projektets 
konstruktionsansvar var uppdelat så att konstruktören hade ansvar för pålgrund, 
fundament, grundsulor och platta samt utfackningsväggar och takkonstruktion, samt 
att han var huvudkonstruktör med ansvar för helheten. Prefab-konstruktören hade 
ansvar för betong- och stålstomme, hisschakt och vissa stabiliserande väggelement 
samt håldäcken. Konstruktören berättade att den 3D-indelade fastigheten med butiken 
i botten, gjorde det svårare att hitta lösningar i vissa lägen, exempelvis med 
stabiliteten.  

Huvudfrågorna under intervjun var: 

� Vilka delprocesser har konstruktören för att uppfylla byggentreprenörens 
informationsbehov? 

� Vilket informationsbehov har ni för varje delprocess? 
� Kan ni berätta lite hur det gått? 

Första steget för konstruktören var att beräkna preliminära laster och ungerfärligt antal 
pålar för byggentreprenörens anbudsberäkning, samt att ge ett skissförslag på pålplan 
och fundamentplan. Konstruktören behövde för detta delar av förfrågningsunderlaget 
från byggentreprenören: främst stomskiss och kalkylunderlag (ritningar), fastställd 
geoteknisk undersökning, rumsbeskrivning (vilket gav lasttyp) samt kravspecifikation. 
Förfrågningsunderlaget innehöll enligt konstruktören väldigt mycket papper därutöver 
att läsa in sig på, vilket han ansåg i princip omöjligt om än önskvärt att hinna med. På 
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ett uppföljningsmöte med byggentreprenören efteråt gick de igenom om allt var med. 
Konstruktören hade bara hunnit titta på ritningarna, i förfrågningsunderlaget stod det 
att butikslokalen skulle vara utbyggnadsbar med ett visst antal m². Detta fångades upp 
och ett antal pålar lades på (530 + 20 = totalt 550). Därutöver skedde i anbudsskedet 
ett informationsutbyte mellan konstruktören och byggentreprenörens kalkylator runt 
olika systemval, vad som skulle räknas med. 

Konstruktören förklarade att när byggentreprenören fått kontrakt på projektet så var 
första delprocessen att, i dialog med byggentreprenören, ta fram underlag för 
provpålning. Konstruktören föreslog ett utspritt rutnät där det gick att sätta provpålar 
som skulle bli användbara senare. Byggentreprenören valde bort några pålpositioner 
för att inte ”måla in sig i ett hörn”. Någon ny information behövdes inte enligt 
konstruktören, förfrågningsunderlaget sedan tidigare räckte. 

Andra delprocessen var att fastställa påltyp att använda för resten av pålgrunden. 
Konstruktörens informationsbehov bestod i resultatet från provpålningen i form av 
uppmätt bärförmåga för respektive provpåle alternativt om den var bortslagen. 
Konstruktören utvärderade provpålningen, därefter fördes en diskussion med 
byggentreprenören som i detta fall gav val av påltyp. 

Målet med nästa delprocess var enligt konstruktören att ge byggentreprenören 
underlag för schaktning, med en ca plushöjd för normal schaktbotten. Konstruktören 
skulle hitta en nivå som byggentreprenören kunde schakta till utan att ha schaktat för 
mycket. Konstruktörens informationsbehov täcktes av kravspecifikationen i 
förfrågningsunderlaget, vilken konstruktören hade från anbudsskedet. I 
kravspecifikationen hade butiksfastighetens beställare specificerat att de ville ha 8 cm 
övergolv, vilket påverkar höjden, samt 100 mm cellplast under hela plattan. Om 
konstruktören inte haft informationen om cellplast så hade han fått utföra en första 
energiberäkning för att veta isoleringsbehov. Konstruktören genomförde en grov 
dimensionering av plattan för att få fram en tjocklek på konstruktionsbetongen som 
räcker, och satte höjderna därefter. 

Nästa delprocess behövde uppfylla informationsbehovet byggentreprenören hade för 
beställning och slagning av pålarna. För att byggentreprenören skulle kunna beställa 
uppgjutning av pålar i tid, behövdes påltyp och pållängd fastslagna, samt antal pålar 
att beställa. Konstruktören förklarade att byggentreprenören exempelvis kan beställa 
60% av överslagsmässigt beräknat antal pålar. Resterande pålar kan tilläggsbeställas 
när delprocessens slutliga informationsleverans är klar, vilken bestod i fastställd 
pålplan (med påltyp, eventuell lutning och pålkoordinater), påltabell (med pållaster 
och pålavskärningshöjder), planritningar med fundamentstyper samt separata 
fundamentsritningar (med armering och ingjutningsgods). Därutöver preliminära (ej 
bygghandling) grundplaner med rätt volymer modellerade för grundplattorna. 
Konstruktören framförde att pålplan, påltabell, fundamentsplan samt grundplan bör 
beräknas och ritas parallellt för att det ska bli korrekt. 

Konstruktören hade för denna delprocess informationsbehov från flera aktörer. Från 
prefab-konstruktören behövdes samtliga laster på grunden fastställda från deras 
lastnedräkning, samt att senast 5 dagar innan konstruktörens slutleverans av 
fundament även få prefab-konstruktörens modell med fastställda ingjutningsgods. 
Från arkitekten behövdes en A-modell med fastslaget läge på bärande delar, på övriga 
icke bärande delar kunde vissa småjusteringar accepteras därefter, men i stort skulle 



Empiri 

14 

hela modellen vara klar. Från byggentreprenören behövdes fastslaget val av pålsort, 
samt eventuella önskemål om vilka armeringsstänger konstruktören skulle projektera 
med i första hand. 

Konstruktören tog upp att han hade behövt ha alla laster från prefab-konstruktören 
fastställda senast V35. Först V38, när han skulle leverera för pålningen som skulle 
börja V39, kom de ”definitiva” lasterna (de var fortfarande inte klara). Ett stort 
problem i projektet var enligt konstruktören att stabiliteten i huset inte var löst i 
förfrågningsunderlaget, vilket prefab-konstruktören brottades väldigt mycket med. För 
att klara stabiliteten blev konstruktören tvungen sätta dragna förankringspålar och 
injekterade förankringsstag för att klara lyftkrafterna. Konstruktören framförde att 
stabiliteten hade behövt jobbas igenom lite mer innan det skickades ut från 
beställarled, med ett gemensamt tänk hur man skulle klara stabiliteten på kommunens 
hus ner genom butikens lokal. Nu var det så låsta lägen p.g.a. två beställare, den 
kommersiella beställaren var ganska låst vid hur butikslokalen skulle utformas. 
Konstruktören konstaterade att detta var ett problem med att göra en 3D-
fastighetsbildning. 

Konstruktören förklarade att det vid avslagna pålar slogs en ny påle en bit ut från den 
påle som slagits av. Konstruktören hade i förväg givit ett muntligt direktiv med en 
riktning för ersättningspåle. Sedan fick konstruktören fånga in det och justera pålplan, 
påltabell samt fundamentet i efterhand. Konstruktören förklarade vidare att friktionen 
mot pålarna mättes med stötvågsmätning när de slogs, vilket gav lastkapaciteten på 
pålen. Vid provpålningen testades några olika pållängder, resultatbedömningen gav 
beslut om pållängder för övriga pålgrunden. Laster angavs i påltabellen och med hjälp 
av stötvågsmätningen slog pålentreprenören tills de mätt att pålen tog den lasten. Det 
varierar alltså mellan olika pålar hur långt de slås och vilken bärighet de tar, efter 
behov. Ett begränsat antal olika grupper med generaliserade laster eftersträvas för att 
inte få det alltför svårgripbart. 

Intervjuaren tog upp att byggentreprenören själva färglagt konstruktörens pålplan för 
enklare överblick på var olika pålavskärningshöjder fanns, och frågade om detta var 
något konstruktören hade kunnat ha med i leveransen samt om det innebär mycket 
merjobb. 

Konstruktören svarade att det egentligen inte skulle innebära så mycket merjobb, men 
att det är lite tradition att jobba så, att pålavskärningshöjder inte sätts ut i pålplanen. 
Han förklarar att det finns en liten fara med det, då jobbar man på två ställen 
(pålavskärningshöjder i både pålplanen och påltabellen). Vid revideringar gäller det 
då att uppdatera på två ställen. Traditionellt så har man ett exceldokument som man 
skriver in laster och pålavskärningshöjder i, så var också fallet i detta projekt. Det är 
något som konstruktören tror kan göras bättre med BIM-projektering, då skulle man 
kunna generera en lista direkt ifrån modellen. Så hade de inte gjort i projektet, men 
det är en förbättringsmöjlighet. 

4.4 Dokumentanalys 
Här återges delar av den empiri som dokumentanalysen gav. Då projektet är 
anonymiserat finns inga av dokumenten bifogade, men de har bedömts som så 
allmängiltiga, att branschinsatta vet hur pålplaner, allmänna föreskrifter etcetera ser 
ut. 
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4.4.1 Förfrågningsunderlaget 
Detaljerade arkitektritningar finns, sektionerna anger bl.a. butikens plushöjd (färdigt 
golv). Konstruktionsritningar ”Skissförslag till stomme” med dokumentstatus 
”stomförslag” på planer och ”preliminärhandling” på sektioner finns med, daterade 
maj 2014. I rambeskrivning bygg står att ”Samtliga för projektets genomförande 
erforderliga konstruktionsritningar och k-beräkningar skall tillhandahållas av TE” och 
”TE svarar för projektering och upprättande av bygghandlingar avseende samtliga 
discipliner.” 

4.4.2 Protokoll från projekteringsmöten 
Nedan anges mötesdatum innan citat från mötesprotokollet: 

� 2015-06-12: 
� ”K upprättar ett förslag till provpålning för cirka 10 pålar samt 

koordinatsätter dessa, placeras utmed gatorna enligt förslag från mark. 
Betongpålar gäller typ SP1. 
K koordinatsätter huset och pålarna” 

� 2015-07-02: 
� ”K stämmer av med prefab gällande husets stabilitet.” 
� ”K tar omgående fram uppgift på plattans tjocklek samt mängden 

isolering så att mark kan sätt sin höjd.” 
� 2015-09-03: 

� ”Föreslagen stabilisering av huset är ok om vi kan ta bort snedsträvan.” 
� ”Prefab återkommer med en komplett lastnedräkning den 8 

september.” 
� 2015-09-24: 

� ”Isolering under plattan 100 mm, konstruktionsbetong 250 mm, 
påbyggnad 80 mm.” 

� 2015-11-12: 
� ”Pålplanen har reviderats klart.” 

� 2015-12-08: 
� ”Pålning är klar, kapning pågår. Fundament påbörjas nästa vecka.” 
� ”Pålarna är inmätta och fundamenten justeras efter verkligt utförande 

pålning.” 
� 2015-12-22: 

� ”Pågående arbete: Pålsulor och grundbalkar samt diverse schakt för 
utvändigt va.” 

� ”Genomgång av protokoll pålning hus pågår” 

4.4.3 Protokoll från byggmöten 
� 2015-10-22: 

� ”Pelarplacering är noggrant studerat av beställarens konstruktör och 
avvikelser ska godkännas av B. 
Nytt förslag... I det förra förslaget klarades inte horisontallaster.” 

4.4.4 Ritningar och beskrivningar 
Här anges för olika dokumentstyper från fallstudien vilken information de gav. 
Pålplanerna anger pålkoordinater och pålnummer. Fundamentsritningar ger 
information om pålavskärningshöjd, pålfriläggningshöjd och armeringens 
dimensioner, geometri, position eller utbredning och s-avstånd. Påltabellen visar 
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pålnummer, last, eventuell draglast, dragstagsnummer med draglast samt att åtta 
provpålar slogs varav två bortslagna. Allmänna anvisningar visar exempelvis 
information om armeringkvalitéer, skarvlängder, täckskikt, betongkvalité, hållfasthet, 
vctmax och luftmängd. 

4.4.5 BIM-samordnarens projektmodell med alla disci pliner 
BIM-samordnaren samlade alla discipliners IFC-modeller i en projektmodell. Denna 
modell har studerats för att få en övergripande förståelse för projektet samt att kunna 
se olika delars samband med varandra i helheten. Här har författaren också 
kontrollerat att platschefens och konstruktörens uppfattats rätt i respektive intervju, 
gällande detaljer som t.ex. var det var genomföringar i grundkonstruktionen, vilka 
delar som berördes av detta. Här hittades också en förståelse för vilken typ av 
dragstag det handlade om som konstruktören och projektledaren hade pratat om, och 
hur detta påverkade, se Figur 3. 

 

Figur 3. Dragstag (3 st. lodräta, här frilagda i mitten) överför dragkrafter till 
fundament med pålar 

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
I intervjuerna har fallstudiens platschef (kapitel 4.2) respektive konstruktör (kapitel 
4.3) gett sin syn på vilka delprocesser och vilket informationsbehov de har för att 
komma till färdig pålgrund samt gjutna fundament och sulor. Utöver detta har 
respondenterna beskrivit fallstudiens projekt och lite hur det har gått i projektet, 
exempelvis att stabiliteten inte var löst i stomskissen som fanns med i 
förfrågningsunderlaget, vilket försvårade för prefab-konstruktören att få fram lasterna 
i tid. Ovan nämnda empiri har kompletterats, styrkts och delvis förklarats av insamlad 
empiri i dokumentanalysen (kapitel 4.4). 
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5 Analys och resultat 
Genom att jämföra och lägga ihop informationen från intervjuerna med platschefen 
(se kapitel 4.2) och konstruktören (se kapitel 4.3) med information från 
dokumentanalysen (se kapitel 4.4) så har informationsbehov framträtt enligt kapitel 
5.1 och 5.2 nedan. En preliminär processmodell togs fram dessförinnan, denna 
justerades sedan parallellt med analysen av informationsbehov. Processmodellen 
återfinns i kapitel 5.3. Det som i intervjuerna benämndes delprocesser har härefter 
benämnts aktiviteter enligt kapitel 3.4. 

I intervjuerna har respondenterna ofta angett informationsbehov med hur 
informationen levereras traditionellt (exempelvis pålplan). Det har då tagits med i 
analysen av informationsbehovet. Detta har sedan renodlats till objekt med 
egenskaper (efter vad som finns på pålplanen) till tabellerna över 
informationsleveranser (kapitel 5.1.7 respektive 5.2.5). Informationsleveranserna har 
betecknats enligt följande exempel: IL 5.1.2-1 = Informationsleverans inför aktivitet 
enligt kapitel 5.1.2 med löpnummer 1. En bedömning har skett för varje objekt, vilken 
utvecklingsnivå (enligt kapitel 3.5) ställda krav motsvarar för de olika objekten. 
Generellt har LOD 200 bedömts stämma när enbart preliminära uppgifter har 
efterfrågats. Där fastslagen information behövts har LOD 300-400 oftast bedömts 
stämma beroende på användning och typ av objekt. 

5.1 När behöver entreprenören kunna plocka ut vilke n 
information från BIM-modellen för den inledande 
produktionen av bärande system? 

För att komma till färdiga fundament och grundsulor behövs informationsleveranser 
redan i tidigare skeden. För att förtydliga när de olika informationsbehoven infinner 
sig så är det uppdelat efter de aktiviteter som platschefen angav för projektets 
inledande delar, med komplettering från konstruktören. Anbudsberäkning bedöms 
som fristående från produktionsprocessen för grundläggning på pålar, fundament och 
sulor och tas inte med här. 

5.1.1 Avschaktning 
För denna aktivitet fanns inget behov av information från konstruktören. 

5.1.2 Provpålning 
Platschefen angav inte något informationsbehov från konstruktören vid 
intervjutillfället. Dock framgick det vid jämförelse mellan konstruktörens intervjusvar 
och dokumentanalysen av projekteringsmötesprotokollen, påltabell samt pålplaner att 
konstruktören gett ett förslag på var man kunde sätta provpålar. Det framgick vidare 
att en diskussion fördes där byggentreprenörens markavdelning valde bort vissa 
pålpositioner då de skulle utgöra ett hinder i arbetet. Ovan nämnd empirijämförelse 
gav även att informationsbehov fanns om pållängd, påltyp, pålavskärningshöjd samt 
koordinater för huset och provpålarna, vilket låg på konstruktören att ta fram. 

5.1.3 Bestämma påltyp 
Konstruktören kompletterade platschefens bild av byggentreprenörens 
informationsbehov med att lägga till denna aktivitet. För att kunna bestämma vilken 
påltyp att använda för resten av projektet behövde byggentreprenören få information 
från konstruktörens utvärdering efter provpålningen. Informationsbehovet bestod dels 
i vad olika påltyper kunde ta i last och dels om bärförmågan kräver en viss lägsta nivå 
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av påltyp. Diskussion med konstruktören och en ekonomisk beräkning gav sedan val 
av påltyp. 

Vid platschefens justering av intervjusammanställningen lade han till ”Om pålar tar 
den bärighet som krävs” som informationsbehov för aktiviteten provpålning (5.1.2). 
Då detta snarare var målet med provpålningen (eller konstruktörens utvärdering 
därav) än byggentreprenören informationsbehov för att utföra aktiviteten, tolkar 
författaren det som att platschefen vid justeringen hade lite bråttom. Som 
informationsbehov till denna aktivitet passar det dock utmärkt, i samstämmighet med 
vad konstruktören angav. 

5.1.4 Schaktning till normal schaktbotten 
Platschefen framförde att informationsbehovet från konstruktören bestod i preliminär 
tjocklek på betongplatta, isolering och singelbädd. Detta för att veta rätt plushöjd att 
lägga normal schaktbottnen på. Dokumentanalysen av projekteringsmötesprotokoll 
visade att tjocklekarna efterfrågats och kompletterade med att byggentreprenörens 
markavdelning skulle sätta plushöjden därefter. Konstruktören nämner att de ska ge 
ett underlag med en ca plushöjd för normal schaktbotten, att de ska hitta en nivå 
entreprenören kan schakta till utan att ha schaktat för mycket. 

Här rådde viss diskrepans angående vad informationsleveransen skulle innehålla. 
Konstruktören uttryckte att de levererat ett underlag, vilket tyder mer på tjocklekarna 
som underlag för markavdelningens val av plushöjd än att de levererat ett förslag på 
plushöjd. Triangulering av empirin tyder också på att konstruktören menat underlag 
för en plushöjd istället för underlag med en plushöjd. Ett efterföljande 
projekteringsmötesprotokoll angav tjocklekarna på isolering, konstruktionsbetong 
samt påbyggnad upp till färdigt golv vilket visar att denna information var den 
viktiga, dvs. själva informationsbehovet för aktiviteten. Dokumentanalysen av 
förfrågningsunderlagets A-ritningar visar att de hade information om plushöjd för 
färdigt golv i butik. Därifrån kunde de enkelt räkna ut var underkant respektive skikt 
hamnar, och framför allt får de bedöma var slutlig schaktbotten kommer hamna och 
var de vill lägga sig för att inte ha gjort onödigt mycket innan fastslagen höjd finns.  

5.1.5 Pålning 
Platschefen och konstruktören var eniga om en första informationsleverans med 
preliminärt ca antal pålar och påltyp att beställa från pålleverantören fyra veckor 
innan pålning startar. Pålbeställningen kompletteras med resterande pålar efter en 
andra informationsleverans ca två veckor innan pålningen startar. Triangulering av 
empirin från aktörerna och dokumentanalysen pekade åt enhetligt håll, att 
informationsleveransen behövde innehålla fastslagen pålplan med påltyp, ev. lutning 
och pålkoordinater, påltabell med pållaster och pålavskärningshöjder samt 
planritningar med fundamentstyper. Konstruktören kompletterar byggentreprenörens 
informationsbehov med att information om bedömd pållängd att beställa behövs redan 
till den tidiga informationsleveransen för pålbeställningen. Därutöver kompletteras 
med behovet av information om hur de ska ersätta en påle som slås av, genom att ge 
ett minsta avstånd och en riktning från den avslagna pålen där de ska sätta 
ersättningspålen. Vid avslagna pålar behöver byggentreprenören få en uppdaterad 
informationsleverans där påverkade pålar, fundament och grundsulor är reviderade. 
Utvecklingsnivån bedöms här behöva komma till LOD 400, då information för 
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installation (slagning) av pålarna behövs, exempelvis maxlast och riktning för 
ersättningspåle. 

Konstruktören menade att leveransen dessutom behöver innehålla fastställda 
fundamentritningar med armering och ingjutningsgods, samt preliminära grundplaner 
med rätt volymer för grundplattorna. Detta då denna information bör tas fram 
parallellt av konstruktören för att allt ska bli helt rätt. Att viss information produceras 
samtidigt som efterfrågad information innebär dock inte att det är en del av 
informationsbehovet för just denna aktivitet. 

Här framkom också en direkt nytta för byggentreprenören vid en framtida 
informationsleverans genom en BIM-modell – idag går byggentreprenören enligt 
platschefen själva igenom pålplanen och markerar pålarna med färgpennor, en färg 
per pålavskärningshöjd. Konstruktören indikerade att detta går att generera direkt från 
BIM-modellen, vilket skulle spara tid och förenkla vid revideringar då färgsättningen 
uppdateras automatiskt. 

5.1.6 Detaljschakt och gjutning av pålfundament och  grundsulor 
Platschefen och konstruktören kompletterade varandra med vad som behövs till denna 
aktivitet och dokumentanalysen fyllde i detaljer. Informationsleveransen behövs 
någon vecka innan aktivitetens början och består idag av fastställda grundritningar 
över fundament och sulor med geometri, höjder samt tjocklek på underliggande 
singellager. Vidare behövs betongkvalitetsinformation om hållfasthet, vct-max och 
luftmängd. Allt ingjutningsgods ska ha typ, geometri och koordinater fastställda och 
för all armering behövs dimension, geometri, placering, täckskikt, armeringskvalité 
och skarvlängd. 

Delar av de informationsmängder som konstruktören ville leverera tillsammans med 
informationsleveransen inför pålningen behövs först till denna aktivitet. I praktiken 
kan det innebära att dessa informationsleveranser levereras samtidigt, dock behöver i 
så fall båda eventuellt revideras efter att sista pålen slagits för förändringar vid 
avslagna eller felslagna pålar. 

5.1.7 Informationsleveranser 
I kapitel 5.1.2-5.1.6 ovan analyserades empirin i syfte att utreda byggentreprenörens 
informationsbehov i respektive aktivitet. Detta informationsbehov har här renodlats 
till informationsmängder med behövda egenskaper i respektive utvecklingsnivå för 
varje informationsleverans som behöver ske. Detta har sammanställts i Tabell 1 
nedan, vilket också blir svaret på frågeställningen. 

Vilken eller vilka empirikällor som är ursprung till angivna egenskaper står angivet i 
tabellen. För att informationsbehoven enligt tabellen ska kunna användas till att skapa 
kompletta leveransspecifikationer behövs även generella egenskaper för 
identifikation, klassifikation etcetera enligt kapitel 3.4. 
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Tabell 1. Byggentreprenörens informationsbehov på objektsnivå 
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5.2 När behöver konstruktören kunna plocka ut vilke n 
information från BIM-modellen för att kunna uppfyll a 
entreprenörens informationsbehov? 

För att komma till färdiga fundament och grundsulor behövs informationsleveranser 
redan i tidigare skeden. För att förtydliga när de olika informationsbehoven infinner 
sig så är det uppdelat efter de aktiviteter som konstruktören haft för att uppfylla 
platschefens informationsbehov enligt kapitel 5.1. 

5.2.1 Föreslå lägen för provpålning 
Konstruktören angav inget behov av ytterligare information (utöver 
förfrågningsunderlaget från anbudsskedet) för att uppfylla byggentreprenörens 
informationsbehov inför provpålningen. Diskussionen som nämnts i kapitel 5.1.2 gav 
vilka föreslagna pålpositioner som inte behövde koordinatsättas. Någon 
informationsleverans bedöms dock ej nödvändig, då det vid arbete i BIM automatiskt 
blir koordinatsatt. Konstruktören kan således leverera alla föreslagna pålar i 
informationsleveransen (IL 5.1.2-1) till byggentreprenören. Byggentreprenören kan 
sedan välja att inte slå alla pålar. 

5.2.2 Utvärdera provpålning 
Byggentreprenören samrådde med konstruktören angående val av påltyp att använda 
under resten av projektet. För att uppfylla byggentreprenörens informationsbehov 
inför den diskussionen så behövde konstruktören provpålningens resultat från 
pålentreprenören, vad varje provpåle uppmätte för bärförmåga alternativt om den 
slagits av. 

5.2.3 Beräkna höjd för normal schaktbotten 
I fallstudien fanns det ganska väl beskrivet i förfrågningsunderlagets kravspecifikation 
vad som gällde angående isolering och övergolv. Vid arbete i BIM kan denna 
information levereras som krav knutet till ett utrymmesobjekt, här kallat 
”Butikslokal”. Detta bildar informationsbehov, om det ej funnits hade konstruktören 
behövt utföra en preliminär energiberäkning. Utvecklingsnivån bedöms räcka med 
LOD 100 då någon modellering av isolering och övergolv inte är nödvändigt, 
informationen tas från utrymmesobjektet. 

5.2.4 Grundprojektering 
Platschefen och konstruktören är överens om att fastställda laster från stommen 
behövs från prefab-konstruktören, enligt konstruktören tre veckor innan någon 
informationsleverans ska ske. Fem dagar innan leverans behöver prefab-konstruktören 
även leverera fastslagen modell med all ingjutningsgods på rätt position. 
Konstruktören klargör även ett informationsbehov från arkitekten att samtliga bärande 
delar måste vara fastställda och positionerade rätt. Konstruktören behöver även beslut 
om påltyp att använda från byggentreprenören samt deras önskemål om 
armeringsdimensioner att använda om möjligt. 

Konstruktören nämnde även behov av att veta vilka genomföringar och ursparingar 
som VS- respektive elprojektören vill göra i grundplattan. Dokumentanalysen av den 
sammanslagna 3D-modellen visade att detta även gällde fundament och grundmurar 
under grundplattan. Konstruktören ansåg att alla informationsleveranserna till 
byggentreprenören rörande grundläggning behövde vara klara samtidigt för att kunna 
vara helt rätt. Även om informationsleveranserna hålls separerade till 



Analys och resultat 

22 

byggentreprenören så behöver konstruktören samma information för att göra klart 
dem. Om en påle går av eller slås fel så behöver konstruktören information om det 
och faktiskt läge på ersättningspålen respektive den felslagna pålen. Detta för att 
kunna justera berörda pålar, fundament och grundsulor till en ny version av 
informationsleveransen.  

5.2.5 Informationsleveranser 
I kapitel 5.2.1-5.2.4 ovan analyserades empirin i syfte att utreda konstruktörens 
informationsbehov i respektive aktivitet. Detta informationsbehov har här renodlats 
till informationsmängder med behövda egenskaper i respektive utvecklingsnivå för 
varje informationsleverans som behöver ske. Detta har sammanställts i Tabell 2 vilket 
också blir svaret på frågeställningen. 

Vilken eller vilka empirikällor som är ursprung till angivna egenskaper står angivet i 
tabellen. För att informationsbehoven enligt tabellen ska kunna användas till att skapa 
kompletta leveransspecifikationer behövs även generella egenskaper för 
identifikation, klassifikation etcetera enligt kapitel 3.4. 

Tabell 2. Konstruktörens informationsbehov på objektsnivå 
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5.3 Hur kan de inledande frågeställningarnas result at 
beskrivas i en processmodell? 

För att få en överblick över hur de olika aktiviteterna och informationsbehoven förhöll 
sig till varandra skapades först en preliminär processkarta från 
intervjusammanställningarna med platschefen (bilaga 1) och konstruktören (bilaga 3). 
Parallellt med analysen av de första frågeställningarna (kapitel 5.1-5.2) kunde 
processkartan revideras till att beskriva enbart de aktiviteter och 
informationsleveranser som behandlas där, vilket gör att processkartan i Figur 4 utgör 
svaret på denna tredje frågeställning. 

För att strukturera processen användes BPMN, se kapitel 3.3. För att minska risk för 
fel och underlätta processkartsmodelleringen användes enbart de väsentligaste 
symbolerna i BPMN enligt Lee et al. (2013). 
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Figur 4. Processmodell 
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5.4 Koppling till målet 
Frågeställning 1 och 2 svarar på vilket informationsbehov som finns vilket formar 
grunden i informationsleveranserna med gällande avgränsningar. Frågeställning 3 
visar processkartan, vilken beskriver informationsleveransernas sekvens, vilket är 
rapportens mål.



Diskussion och slutsatser 

26 

6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Sammanfattning 
Rapporten har, inom angivna avgränsningar (kapitel 1.4), visat vilka 
informationsleveranser som behöver ske för att platschefens informationsbehov 
(Tabell 1) respektive konstruktörens informationsbehov (Tabell 2) ska uppfyllas. 
Rapporten har därefter illustrerat med en processkarta (Figur 4) ett förslag på hur 
sekvensen av dessa informationsleveranserna bör se ut för den inledande 
produktionen av bärande system i en totalentreprenad och därmed uppfyllt målet. 

6.1.2 Diskussion 
Intervjusammanställning enligt kapitel 2.4.3 verifierades av platschefen och BIM-
samordnaren. Platschefens verifiering innehöll tre små förtydligande tillägg (bilaga 1 
inkluderar tilläggen). Att det var korrekt uppfattat stärkte validiteten. Konstruktören 
har trots flertalet påminnelser inte haft möjlighet att läsa igenom materialet då 
arbetsbördan varit alltför stort detta år. Då metodiken var densamma som vid övriga 
intervjuer bedömer författaren att intervjumaterialet är korrekt, och att validiteten inte 
försvagades nämnvärt av utebliven verifiering. De avbrott som förekom i intervjuerna 
(frågor till platschefen, uppdelad intervju med konstruktören) kunde ha viss negativ 
inverkan, men samtidigt gav det rapportförfattaren möjlighet att tänka igenom vad 
som sagts och vilka områden som behövde frågas mer på. Validiteten bedöms inte ha 
sänkts nämnvärt av detta, då båda respondenterna enkelt återgick till den 
intervjudiskussion som var innan avbrottet.  

Validiteten stärktes, då trianguleringen visade att empirin till stor del pekade åt 
samma håll. Endast några få mindre diskrepanser visade sig i empirin från 
intervjuerna, dessa kunde med hjälp av dokumentanalysens empiri utredas.  

Både platschefen och konstruktören hade lång erfarenhet, stor sakkunnighet och var 
villiga att svara och förklara vilka informationsbehov de har och hur 
informationsflödet gått i projektet vilket stärkte reliabiliteten. Reliabiliteten stärktes 
också av det omfattande och breda dokumentunderlag som författaren gavs tillträde 
till, utan kända begränsningar, för dokumentanalysen. 

Sammantaget bedömer rapportens författare resultatets trovärdighet som hög. 

6.2 Metoddiskussion 
Valen att använda semistrukturerade intervjuer och dokumentanalys i en fallstudie för 
insamlande av empirisk data kompletterade varandra bra. Intervjuerna gav en 
förklarande bild av hur informationsflödet såg ut i detta projekt och gav 
grundläggande svar på vilka informationsbehov som fanns, samt breddade med hur 
verkligheten ser ut med exempelvis tidsbrist och problem med förfrågningsunderlaget. 
Intervjun med BIM-samordnaren var intressant, men då den inte gav något till 
resultatet av arbetet hade denna intervju kunnat slopas för att omfördela tidsresursen 
bättre. 

Dokumentanalysen fyllde bland annat i detaljer om informationsbehovet och 
förtydligade vad som åsyftats i vissa intervjusvar. Tillsammans gav dessa metoder en 
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bredd och ett djup i resultatet som hade varit svårt eller omöjligt att få fram med 
exempelvis en kvantitativ enkät till flera platschefer respektive konstruktörer för olika 
projekt. Däremot hade en sådan enkät varit intressant som komplement, för att 
validera resultatet och bredda dess giltighet till fler förutsättningar och/eller 
systemval, se kapitel 6.3. 

Tillämpningen av metoderna gick överlag bra, möjligen hade det inför första intervjun 
varit bra med en övningsintervju. Detta då intervjun drog ut på tiden på grund av 
författarens ovana att leda en intervju. Detta bedöms inte ha påverkat resultatet av 
intervjun negativt, men tog onödigt mycket av platschefens tid i anspråk. 

6.3 Begränsningar 
Rapporten har hållit sig inom de avgränsningar som sattes i kapitel 1.4. Rapportens 
resultat har, då det baseras på en fallstudie, i första hand giltighet i det undersökta 
projektet. En bedömning om resultatets generaliserbarhet kan diskuteras, bland annat 
beroende på hur fallet valts (Patel & Davidson, 2011). Fallet har valts på kriterier att 
vara tillräckligt stor totalentreprenad för att kunna fånga komplexiteten hos större 
projekt, vara pågående och ha aktuella produktionsdelar genomförda. Detta gör att det 
inte bedöms finnas grund i urvalskriterierna för att giltigheten skulle begränsas. 
Däremot har det i studien framkommit att det gjorts vissa systemval för hur 
byggnaden skulle uppföras, i detta fallet främst att de valde att köpa prefab-stomme 
inklusive montage och att gjuta grundplattan efter att stommen börjat resas. Detta 
begränsar resultatets giltighet som helhet till totalentreprenader med samma systemval 
inom berörda delar. Resultatet bedöms dock kunna vara giltigt till vissa delar även för 
totalentreprenader med andra systemval, exempelvis bör informationsleveranserna 
fram till ’schaktning till normal schaktbotten’ vara giltiga även för projekt där 
platsgjuten stomme valts. I sådana fall krävs dock en bedömning om giltighetens 
utbredning från fall till fall. 

Utöver systemval enligt ovan kan även ett projekts förutsättningar påverka. I detta fall 
fanns det exempelvis i förfrågningsunderlaget en utförlig geoteknisk undersökning 
som gav att det behövde vara mantelburna pålar och en utförlig kravspecifikation som 
delvis gav svar om plattans preliminära tjocklek. Vid andra förutsättningar, 
exempelvis berggrund under den dåliga marken, är det troligt att det påverkat vissa 
aktiviteter och deras informationsbehov. På samma sätt som vid andra systemval ovan 
kan fortfarande delar av resultatet vara giltigt trots annorlunda förutsättningar, dock 
krävs en projektspecifik bedömning därom. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Att det finns fördelar med att börja använda BIM aktivt både i projektering och 
produktionen exemplifierades under fallstudiens intervjuer. Detta då det belystes att 
det traditionella arbetssättet med separata dokument för pålplan och påltabell med 
manuell uppdatering på flera ställen kunde göras effektivare och bättre genom att 
använda BIM och ta all information ur modellen. Detta skulle också kunna förenkla 
och spara tid för byggentreprenören som i fallstudien manuellt färgkodade pålplanen 
efter de olika pålavskärningshöjderna, något som automatiskt kan genereras ur en 
BIM-modell. Denna tidsbesparing och effektivisering är enligt Jacobsson och 
Linderoth (2010) ett behövligt incitament för att förändringen ska accepteras villigt. 
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När BIM-modellen ska användas aktivt på bygget skapas krav på innehållet (Mäki & 
Kerosuo, 2015). För ett projekt av fallstudiens storlek kan innehållet i BIM-modellen 
liknas vid ett stort pussel, där detta arbete börjat måla motivet på några av dessa 
pusselbitar genom att specificera innehållet i fråga om vilken information och LOD 
som respektive pusselbit ska ha när i relation till de andra pusselbitarna, vilket är en 
del av behovet (H. Gustavsson et al., 2012) och en liten bit på vägen att förbättra 
byggprocessen signifikant (buildingSMART, 2010).  

Övriga slutsatser: 

� Detta arbete har bidragit med några påbörjade pusselbitar, men hela pusslet 
måste färdigställas med alla bitar kompletta för att kunna läggas och hänga 
ihop. 

� För att pusslet ska bli komplett måste det fungera med informationsleveranser 
hela vägen, även från förfrågningsunderlaget. I detta projekt strulade det då 
förfrågningsunderlagets stomskiss inte hade stabiliteten löst, vilket gav 
följdverkningar. Kanske hade en tydlig informationsleverans från 
förfrågningsunderlaget inklusive utvecklingsnivå löst det, om det hade gått att 
utläsa att stomstabiliteten inte var beaktad. 

� Den uppdelning vi har nu med pålplaner, tabeller etcetera kanske tvingar oss 
att jobba på ett visst specifikt sätt. Kan man, genom att förändra samarbetet 
mellan projektörer och entreprenörer (Mäki & Kerosuo, 2015), jobba mer 
flexibelt utan denna uppdelning? 

� Exempelvis genom att ha informationsleverans per färdigprojekterat 
pålfundament som entreprenören kan slå pålarna för, rapportera 
tillbaka eventuella avvikelser eller avslagna pålar, få eventuella 
revideringar och sedan kunna detaljschakta, skära pålar, forma och 
gjuta fundamentet. Parallella arbeten kan då bli enklare och 
tidsbesparingar kan eventuellt bli möjliga.  

� För att förtydliga vad som åsyftas med ’detaljeringsgrad’ borde särskiljning 
finnas, förslagsvis genom att ha både detaljeringsgrad och utvecklingsgrad 
som benämningar i Sverige. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Detta arbete är, enligt liknelsen ovan, bara en liten del av pusslet. Då det enligt kapitel 
6.3 fanns begränsningar i dessa pusselbitars användbarhet för att lägga ett komplett 
pussel om andra systemval görs eller förutsättningarna är annorlunda, så ser 
rapportförfattaren två vägar att gå: 

1. Ett pussel läggs med liknande storlek på pusselbitar som i detta arbete, vilket 
innebär att för varje kombination av systemval och förutsättningar behövs en 
specialiserad pusselbit (IDM) att använda. 

2. Ett pussel läggs med betydligt fler men mindre bitar, vilket kan innebära att 
pusslet blir krångligare att lägga, men skapandet av pusselbitar enklare. 

Detta ger det första av förslagen på vidare forskning: 

� Vilken storlek på pusselbit (IDM) är mest lämplig? 
� Vad gäller när förfrågningsunderlaget för en totalentreprenad innehåller en 

stomskiss? Ska totalentreprenören projektera stomme eller följa det 
stomförslag som förfrågningsunderlaget innehåller?



Referenser 

29 

Referenser 
BIMForum. (2016). Level of development specification. Hämtad 2016-12-07 från 

www.bimforum.org/lod 
Blomkvist, P., & Hallin, A. (2014). Metod för teknologer : examensarbete enligt 4-

fasmodellen (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 
buildingSMART. (2010). Information Delivery Manual, Guide to Components and 

Development Methods. Hämtad 2016-02-07 från 
http://iug.buildingsmart.org/idms/development/IDMC_004_1_2.pdf  

buildingSMART. (2011). Information Delivery Manuals. Hämtad 2016-02-07 från 
http://iug.buildingsmart.org/idms/ 

buildingSMART International, See, R., Karlshoej, J., & Davis, D. (2012). An 
Integrated Process for Delivering IFC Based Data Exchange. Hämtad 2016-
02-07 från http://iug.buildingsmart.org/idms/methods-and-guides/ 

buildingSMART Norway. (2007). Quick Guide  Business Process Modeling Notation   
(BPMN). Hämtad 2016-02-07 från http://iug.buildingsmart.org/idms/methods-
and-guides 

Ekholm, A., Blom, H., Eckerberg, K., Löwnertz, K., & Tarandi, V. (2013). BIM – 
Standardiseringsbehov. Hämtad 2016-01-27 från 
http://sbuf.se/Projekt/?Status=5&amp;amp;q=12690 

Ekholm, M., & Fransson, A. (1992). Praktisk intervjuteknik (4. uppl.). Stockholm: 
Norstedts Förlag AB. 

Granroth, M. (2011). BIM - ByggnadsInformationsModellering Orientering i en 
modern arbetsmetod. Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan. 

Gustavsson, H., Hörestrand, M., Furenberg, A., Knutsson, M., Udd, A., Liberg, K., & 
Hansson, P. (2012). Detaljeringsnivå i BIM. Hämtad 2016-01-25 från 
http://www.sbuf.se/Projekt/?Status=5 

Gustavsson, T. K., Samuelson, O., & Wikforss, Ö. (2012). Organizing IT in 
construction: present state and future challenges in Sweden. Journal of 
Information Technology in Construction (ITcon), Vol. 17, 520-534. 
http://www.itcon.org/2012/33.  

Hooper, M. (2015a). Automated model progression scheduling using level of 
development. Construction Innovation, 15(4), 428-448. 
doi:http://dx.doi.org/10.1108/CI-09-2014-0048 

Hooper, M. (2015b). BIM standardisation efforts - the case of Sweden. ITcon Vol. 20,  
332-346, http://www.itcon.org/2015/21  

Jacobsson, M., & Linderoth, H. C. J. (2010). The influence of contextual elements, 
actors’ frames of reference, and technology on the adoption and use of ICT in 
construction projects: a Swedish case study. Construction Management and 
Economics, 28(1), 13-23. doi:http://dx.doi.org/10.1080/01446190903406154 

Kristiansson, J. M. (2014). BIM-Manual. Koncept, nytta och vägledning. Hämtad 
2016-01-27 från http://www.graphisoft.se/bim-manual. 

Lee, G., Park, Y. H., & Ham, S. (2013). Extended Process to Product Modeling 
(xPPM) for integrated and seamless IDM and MVD development. Journal  
Advanced Engineering Informatics, 27(4), 636–651. doi: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.aei.2013.08.004 

Mäki, T., & Kerosuo, H. (2015). Site managers’ daily work and the uses of building 
information modelling in construction site management. Construction 
Management and Economics, Vol. 33(3), 163-175. doi: 
http://dx.doi.org/10.1080/01446193.2015.1028953 



Referenser 

30 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning (4. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Swedish Standards Institute. (2008). Bygghandlingar 90: Byggsektorns 
rekommendationer för redovisning av byggprojekt. Del 8, Digitala leveranser 
för bygg och förvaltning (2. uppl.). Stockholm: SIS Förlag AB. 



Bilagor 

31 

Bilagor 
Bilaga 1 Intervju 2016-03-29 med byggentreprenörens platschef 
Bilaga 2 Intervju 2016-03-29 med byggentreprenörens BIM-samordnare 
Bilaga 3 Intervju 2016-04-07, fortsatt 2016-04-22, med huvudkonstruktören 



Bilaga 1 

Innehållsförteckning 

i 

 

1 Intervju med byggentreprenörens platschef ......................... 3 

1.1 PLATSCHEF – BAKGRUND ............................................................................................................ 3 

1.2 PROJEKTBESKRIVNING ................................................................................................................ 3 

2 Processkartläggning och hur det gått i projektet ................. 4 

2.1 DELPROCESS: ANBUDSBERÄKNING ............................................................................................. 4 

2.1.1 Aktiviteter: ........................................................................................................................ 4 

2.1.2 Informationsbehov: ........................................................................................................... 4 

2.1.3 Tider: ................................................................................................................................ 4 

2.1.4 Hur det gått, övrigt: .......................................................................................................... 4 

2.2 V ID KONTRAKT ........................................................................................................................... 4 

2.2.1 Aktiviteter: ........................................................................................................................ 4 

2.2.2 Hur det gått, övrigt: .......................................................................................................... 4 

2.3 DELPROCESS: AVSCHAKTNING ................................................................................................... 5 

2.3.1 Hur det gått, övrigt: .......................................................................................................... 5 

2.4 DELPROCESS: PROVPÅLNING ...................................................................................................... 5 

2.4.1 Aktiviteter: ........................................................................................................................ 5 

2.4.2 Informationsbehov: ........................................................................................................... 5 

2.4.3 Tider: ................................................................................................................................ 5 

2.4.4 Hur det gått, övrigt: .......................................................................................................... 5 

2.5 DELPROCESS: SCHAKTNING NER TILL NORMAL SCHAKTBOTTEN ................................................. 5 

2.5.1 Aktiviteter: ........................................................................................................................ 5 

2.5.2 Informationsbehov: ........................................................................................................... 5 

2.5.3 Tider: ................................................................................................................................ 6 

2.5.4 Hur det gått, övrigt: .......................................................................................................... 6 

2.6 DELPROCESS: PÅLNING  ............................................................................................................... 6 

2.6.1 Aktiviteter: ........................................................................................................................ 6 

2.6.2 Informationsbehov: ........................................................................................................... 6 

2.6.3 Tider: ................................................................................................................................ 6 

2.6.4 Hur det gått, övrigt: .......................................................................................................... 6 



Bilaga 1 

Innehållsförteckning 

ii 

 

2.7 DELPROCESS: DETALJSCHAKT, GJUTNING AV FUNDAMENT &  KANTBALKAR  .............................. 7 

2.7.1 Aktiviteter: ........................................................................................................................ 7 

2.7.2 Informationsbehov: ........................................................................................................... 7 

2.7.3 Tider: ................................................................................................................................ 8 

2.7.4 Hur det gått, övrigt: .......................................................................................................... 8 

2.8 DELPROCESS: MONTERA PREFAB ................................................................................................ 8 

2.8.1 Aktiviteter: ........................................................................................................................ 8 

2.8.2 Informationsbehov: ........................................................................................................... 8 

2.8.3 Tider: ................................................................................................................................ 8 

2.8.4 Hur det gått, övrigt: .......................................................................................................... 8 

2.9 DELPROCESS: GJUTNING AV PLATTA........................................................................................... 9 

2.9.1 Aktiviteter: ........................................................................................................................ 9 

2.9.2 Informationsbehov: ........................................................................................................... 9 

2.9.3 Tider: ................................................................................................................................ 9 

2.9.4 Hur det gått, övrigt: .......................................................................................................... 9 

3 BIM i projektet ......................................................................... 9 

4 Övrigt ...................................................................................... 10 

 



Bilaga 1 

Intervjusammanställning 

3 

 

1 Intervju med byggentreprenörens platschef 
Intervju som genomfördes 2016-03-29 på respondentens arbetsplats, dvs. platskontoret på 
fallstudiens byggplats. 

1.1 Platschef – bakgrund 
Har jobbat 23 år för byggentreprenören (BE): 

14 år som snickare. Var engagerad, blev lagbas. 

Gick sen en KY-utbildning 1 dag/vecka och blev arbetsledare i 3 månader och fick sen börja 
ta PC-ansvar. Börja på de mindre projekten, sen har det växt på allteftersom. I dagsläget 9 år 
som platschef. 

1.2 Projektbeskrivning 
Pengamässigt: 163,5 miljon, anbudssumma 

Ytan: Ca 4000 m2 (BTA) för butiken och ca 8000 m2 (BTA) för den kommunala beställaren 
(denna information justerade platschefen vid verifieringen av intervjusammanställningen). 

3D-fastighet, gränsen i tätskiktet mellan plan 9 (bottenplan) och plan 10, mellan butiken och 
kommunens del. Gemensam parkering mm, ägs tillsammans. 

Matvarubutik stora L:et (byggnadens form), bottendelen 

Mindre L:et ovanpå, kommunala verksamheter – två huskroppar i 4 plan sammanbundna med 
trapphus – mestadels kontor + bibliotek 

Butiken vill ha så minimalt som möjligt med pelare, bara öppet, men ingen som har 
konstaterat att vi har ett korthus uppåt sen då. => tillkommit X antal pålar. 

Även pålat för en framtida utbyggnad av butiken, de funderar redan i dagsläget på att bygga 
till ytterligare 600 m², de är på ca 3800-3900 i bottenplattan idag. Där har vi slagit ytterligare 
28-30 pålar, preliminär skiss finns på framtida ev. utbyggnad. 

Utgång vid anbud var ca 530 st. pålar. Tillkommit pga. ovan - 600 pålar totalt. 

Markförhållanden: 
Fast botten ca 17 meter ner, hög grundvattennivå och grundvattenflöde,  
Djupgrundläggning på mantelburna pålar, fastbotten ligger ungefär 15-17 m ner. 

Soptipp innan, diskuterats mycket vad som ska göras 

Motfyllt utsida L:et på bottenplan (plan 9) 
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2 Processkartläggning och hur det gått i projektet 

2.1 Delprocess: Anbudsberäkning 

2.1.1 Aktiviteter: 
Bl.a. beräkna pålningskostnadens bidrag till anbud 

2.1.2 Informationsbehov: 
Från K: Hur mycket pålar skulle vi cirkus behöva för att kunna bära det här huset => så 
många pålar kan tänkas gå åt, vi får lite enkla skisser på pålfundament. 

2.1.3 Tider: 

2.1.4 Hur det gått, övrigt: 
Här var det ganska bra, det stod i FFUn att man skulle räkna på ett medelvärde på 17 m i djup 
på pålningsunderlaget, allt över eller under reglerades. Smidigt, då behövde vi inte själva gå 
in och göra en Geoteknisk undersökning (GEO), och det är ju ingenting som ska krävas i en 
TE.  

Alla ritningar vi har + GEO-undersökn. till K – köper att han ska räkna ner krafterna, 
beräknar väl vad huset kan tänkas väga, kolla på GEO-tekniska som finns med och sen gör en 
bedömning: första var på 517 pålar. Vi la på lite, så i vårt anbud och i vår förfrågan till olika 
pålleverantörer räknade vi med 530 pålar. 

2.2 Vid kontrakt 

2.2.1 Aktiviteter: 
Delprocesser: 

1. Avschaktning 
2. Provpålning 
3. Schaktning ner till normal schaktbotten 
4. Pålning 
5. Detaljschakten för pålfundament 
6. Gjuta fundament och grundsula 
7. Montera Prefab 
8. Gjutning av platta 

2.2.2 Hur det gått, övrigt: 
Först beslut om system – prefab el platsgjuta? I anbudet hade vi tänkt platsgjuta en del väggar 
mm, sen HDF. Men pga ont om tid valde vi att: 

• köpa färdig prefabstomme från prefabkonstruktören (KP) – Betongen, HDF-
bjälklagen, smidet inkl montage – de har med sig ”skelettet”. 

• När de är färdiga går vi (BE) in och gör traditionella utfackningsväggar, pågjutning, 
uppstolpade trätaket på tak och sådana bitar. 

Fick projektet i maj -15, kontrakt skrevs 1-2 v in i maj. Började vårt arbete att köpa upp A, K, 
de tunga installationsbitarna + prefab. Var vad vi hann i maj, juni, sen kom semestern och 
ställde till det. Projekteringsarbetet kom inte igång förrän i augusti månad.  
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Tidsplan i startskedet: 

1) Här planerar vi att vi ska gå igång och börja pålar, då ska handlingarna vara klara då. 
2) Projekteringsplan: när låst stomme, schakt, mm. Så att man vet att det inte blir några 

större justeringar (mindre justeringar sker även nu, när det händer saker, inget som 
påverkar trycket nere). 

3) Stabiliteten skulle vara klar 
4) Hade inte butiken varit i botten, utan kommunen så hade vi kunnat gå och säga ”vi 

behöver en vägg här” => ”ok, då är det så”. 
5) Deadline att all projektering skulle vara färdig ca V48-V49 – tidsoptimist, fortfarande 

inte allt färdigt som bygghandlingar än idag. Målet var nov-dec. 
6) Detaljprojekteringsplan – inte så sanningsenlig längre 

2.3 Delprocess: Avschaktning 

2.3.1 Hur det gått, övrigt: 
Mark skalade av bef. asfaltsyta, sanerat – grävt 70-90 cm under bef markyta, lagt fiberduk och 
lagt nya fräscha massor ovanpå, låter skräpet ligga kvar under – går inte gräva ut de 15 meter 
ner över hela planen, utan skiljer på nya och gamla massor 

2.4 Delprocess: Provpålning 

2.4.1 Aktiviteter: 
Provpålning för att kolla hur väl GEO stämde, om pålarna tar den bärighet som krävs samt få 
underlag till K för pålningsberäkningarna. 

2.4.2 Informationsbehov: 
Om pålar tar den bärighet som krävs (denna information lade platschefen till vid justering av 
intervjusammanställningen) 

2.4.3 Tider: 
1 dag (V. 28, 2015) (denna information lade platschefen till vid justering av 
intervjusammanställningen)) 

2.4.4 Hur det gått, övrigt: 
Provpålning innan semestern med 8 pålar, slog av 2 = 25%, men blev bara knappt 10% 
avslagna pålar i slutändan. Men även 25% hade varit billigare med SP1:or än SP2:or 

2.5 Delprocess: Schaktning ner till normal schaktbo tten 

2.5.1 Aktiviteter: 
Schaktning ner till normal schaktbotten. 

Här mobil kran, ev bygga på geotekniskt med så mycket massor att kranen bärs av marken.  

2.5.2 Informationsbehov: 
K: plattjocklek, cellplast-tjocklek, singelbädd, mm, så att vi vet vilken plushöjd schaktbotten 
vi ska ligga på. (ungefär vad ska vi räkna med, dvs preliminär uppgift) 
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2.5.3 Tider: 

2.5.4 Hur det gått, övrigt: 

2.6 Delprocess: Pålning 

2.6.1 Aktiviteter: 
• BE sätter ut 
• Pål-E slår dem 
• BE märker ut PA 
• Pål-E skär av dem 

2.6.2 Informationsbehov: 
KP levererar lasterna => K men det är ett samspel, då K också lämnar information på 
laster som kommer till KP, från t.ex. tak, fasader, hissar, alla sådan saker, och de i sin tur 
kräver ju motpunkter , så det är ett samspel att få ihop alla laster, men KP står för den stora 
delen, de levererar lasterna till K. (16:53) 

K gör pålplan mha dessa laster som KP levererar. K beräknar vilka pålar, hur de ska se ut, 
fundament (storlek), vilka pålavskärningshöjder (PA) vi ska ha, lev ett dokument på det (PA-
höjder mm) 

BE får ju pålplan, men har färglagt själva för att kunna få en enklare bedömning på vilka PA’s 
som är var. 

Fick komplettera med pålar i efterhand pga sent med stabiliteten och informationen var för 
sent framme 

2.6.3 Tider: 
• 4 V innan: ca-antal hur många pålar och vilken sorts påle (för att pålleverantör ska 

kunna gjuta upp pålarna (ej hemma på lager)). (Beställningen kan kompletteras vid 
slutlig pålplan enl. nedan.) 

• 1-2 V innan: pålplaner mm ska vara klara. 

2.6.4 Hur det gått, övrigt: 
Tänkte börja påla V39 (en maskin V 39-40, två V 41-43, en maskin V44-48). Bra mark, 
normalt slås 10-15 pål/dag, här ibland 25 pål/maskin och dag... gick för fort, hann inte får 
fram varken ritningar eller sponten – valde att gå bort med en maskin. 

Processen att få fram alla laster startade så att vi kunde komma igång, började påla V39, då 
hade vi det mesta framme i pålplanen, pålat ett antal veckor för husgrunden. Vi hade dialog 
med K om var vi började, då prioriterade han ju att få fram de ytorna så vi kunde börja, sen 
kunde han ju fortsätta räkna på vissa stabiliseringsfundament - de stora, djupare – då köpte vi 
oss lite mer tid på det helt enkelt. 

Snittlängd pålar på 17-17,5 m, dvs. stämde bra med FFUn, första metrarna behövde 
pålslagarna nästan bromsa för att det inte skulle gå för fort. 
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Sen har vi fått gått in och komplettera, slagit ett antal pålar i efterhand, men inte jättemånga. 
Detta pga. sent med stabiliteten och informationen var för sent framme.  Det är inte 
jättesmidigt med det går. 

Gick ganska bra pålningen, GEO-undersökningen visade inte att det var särskilt mycket block 
mm i backen, vissa ställen där vi har fått gå över till SP2:or (dyrare) därför att vi knäckte 
SP1:orna (billigare) - t.o.m slagit av ett par SP2:or. 

Bedömning - hur många 1:or är vi beredda att slå av och det ändå inte är ekonomiskt 
försvarbart att välja 2:or rakt av. Om vi hade valt att gå in med SP2:or från början => ca 
600 000 kr mer. 

Kvar att påla för lite VA-ledningar utvändigt 30-40 pålar, + ev för stödmurar och ramper 

2.7 Delprocess: Detaljschakt, gjutning av fundament  & kantbalkar 

2.7.1 Aktiviteter: 
För varje pålfundament & grundsula: 

• Grävt ner till rätt höjd för den delen 
• Singlat till färdig singelyta 
• Tagit dit betongkaparen, en robot som kapat pålar efter att BE märkt ut PA 
• BE plockat upp alla stubbar (avkapade påldelar) 
• Forma, armera 
• Sätta ingjutningsgods för förankring av pelare och väggar, bultgrupper => rätt höjd 

och sidled sätts med GPS 
• Gjutning 

 

2.7.2 Informationsbehov: 
• K – Avskärningshöjder (PA) för pålarna – behövs redan tidigare, så ska finnas klara. 
• KP – ingjutningsgods (till K, men med kopia till BE för att veta vad som pågår) 
• K – Fundament (& grundsulor): 

o Utformning 
o Armering – kunna beställa så mycket förtillverkad armering som möjligt 
o ingjutningsgods 

• Granskning av BE - ev. BE => K med önskemål om justering så att: 
o fundamenten har samma eller ett fåtal olika storlekar (enklare produktion, för 

att slippa bygga olika formar, flytta samma form, även om 0,5 m³ mer betong) 
o armeringen håller sig till en eller två arm-sorter, det BE har hemma 

� INFO BE => K – önskade armeringsdimensioner 
o K – rev. Bygghandling grundkonstruktioner map. geometri och armering 

fundamenten.  
• K – Pålplan justeras vid avslagna pålar, även fundament kan behöva justeras för att få 

plats med pålar och inte få snedvridning i fundamentet. 
o INFO BE => pålar som slagits av 
o K => Rev. Pålplan/fundamentsritningar. 

• RÖR – vissa ursparningar/genomföringar  - grundsulor inkommande och utgående, 
även EL och VS genom sulorna, där INFO i tidigt skede, strax innan vi börjar med 
arbeten så att vi kan få fram plushöjder och genomföringar 
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2.7.3 Tider: 
• Avskärningshöjder - Ett par veckor efter att de har slagit pålarna, men helst (i bästa av 

världar) vill vi ju ha en fullt färdig pålplan redan från början (kanske inte ha 
fundamenten, men inte långt därifrån). Tyvärr får vi oftast ritningarna dagen innan 
gjutning av fundamentet. Se till att det som ska gjutas närmsta två dagarna är 
färdigritade = ”molna”, nu vet vi att det området är färdigt och överkollat, några dagar 
senare är molnet större och mer är klart 

• Preliminärt över hela från början och sen mer och mer klara delar 
•  
• Önskemål hur det borde vara: 
• Fundamenten – någon vecka innan vi ska börja med det. 
• Vid stationär kran – ev även pålar och gjuter fundament att sätta kranen i. 
• ~V49 började gjuta fundament och grundsula som prefab-stommen nu står på. 
• Räknar aldrig på tiden (för att fundamenten ska hinna bränna klart?). KP skulle börja 

montera V7, mål vara färdiga runt V4-5 för att ha lite marginal på oss. 
• Tänka efter – var börjar KP, jo de sätter kanske yttersvängen (av L:et) först = ffa den 

tunga biten 
• Om svårare vinter än det blev hade vi fått fokusera på de bitarna som är först och sen 

möjligen gjuta i något hörn där det är OK medan de börjar montera i andra änden 
• räkna bakåt, där pålning färdigt, där komma igång och hur lång tid tar det och hur 

många gubbar har vi. Parallella arbeten! – pålning, går efter och förbereda fundament 
mm 

• Börja ena kanten (längst upp i ”L”), och gå runt L:et. 
• Sätta upp spont (pga. närheten till vägen, inte pga. vattenflöden), ett visst antal veckor 

att få upp den också. Kör vi härifrån, färdig sponten här.... 

2.7.4 Hur det gått, övrigt: 
Färdigt golv ca 1 meter över grundvattennivån, som var ca 10 cm högre än vad som stod i 
underlaget, och mycket högre värde på markvattenflöde än vad FFUn förmedlade => K kunde 
inte gå ner så värst djupt med fundamenten, utan fick hellre slå någon extra påle för att klara 
den biten. 
De pålar som är i betonggolvet (gul-markerade) har vi bara skurit av, haft kvar normal 
schaktbotten 

Pålplattor/Fundament – Haft dels dragpålar och även 2 dragstag (i titan) – behövts för att 
kunna ta de stora dragkrafter som kommer där. 

2.8 Delprocess: Montera prefab 

2.8.1 Aktiviteter: 
KP sköter leverans, montage mm själva 

2.8.2 Informationsbehov: 

2.8.3 Tider: 
V7 började KP montera, har 15-16 v montagetid ca. 

2.8.4 Hur det gått, övrigt: 
Mobilkran inne vid montage ytterväggar (utsida L:et) 
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2.9 Delprocess: Gjutning av platta 

2.9.1 Aktiviteter: 
VA/rör i backen + gjuta inkl förberedelser 

2.9.2 Informationsbehov: 
• Då måste allt vara komplett och färdigt (ska inte vara något bekymmer) 
• VA-ritningar 
• EL också, de har oftast med sig ett antal matarledningar/pipor, så de behöver inte vara 

helt klart, bara ca vart de ska med sina matarrör. 

2.9.3 Tider: 
• Tanke är att gjuta golvet invändigt: V19 förbereda V20 gjuter vi. Då är stommen 2-3 

V från att vara färdig (till V22 färdig med det mesta) – dvs. de är några våningar upp 

2.9.4 Hur det gått, övrigt: 
• tänka – var börjar dem (KP), jo de sätter kanske yttersvängen först sen börja i ena 

kanten och gå runt L:et. 
• tänka parallella arbeten igen, de har börjat prefab-monteringen, från och med idag 

(29/3) går vi in och börjar markarbetena invändigt, med det inre VA – inte kunnat 
lägga ner i backen för att det varit för dålig bärighet - (VA/rör i backen + gjuta inkl 
förberedelser).  

• Inga rör eller el i backen innan, gick ej. Mobilkran inne vid montage ytterväggar 
(utsida L:et) 

3 BIM i projektet 
• BIM - vi kör 3D-kontroll/kollision vid alla projekt över 30 miljoner. 
• I Jönköping: första projekt vi kör och ritar i BIM, detta och även 2014 

värmekraftverket. Så det är ganska nytt 
• Platschefen (inte uppvuxen med datorer, strax över 40): jag var rätt negativ till det i 

början, men tycker det är jättebra nu. ffa att kunna gå in och kolla på hur huset ser ut, 
förståelse och detaljer. Nu när huset kommer, se en ursparning i ett prefab-block, 
kunna gå in och titta vad det ska vara till för 

• Nyttigt, och för varje gång man höjer och detaljeringsnivån, kunna börja mängda från 
modellen. Kalkyl har börjat titta för att lära sig, parallellt manuellt och ur modellen 

• Har skaffat en iPad till bygget för att kunna ha med sig ut och titta på bygget/modellen 
samtidigt, slippa pappersbunten under armen 

• Upp till var och en vilken nytta man drar av BIM 
• Gäller att göra det användarvänligt, ska vara så enkelt – padda – alla ska kunna 

använda det. Inte för avancerat, klicka dra hit och dit mm – funkar på skrivbordet, inte 
ute på bygget. 

• Lagom mycket info, inte för klottrigt 
• ”För det första måste projektörerna lära sig att leverera byggbara ritningar och 

modeller. För det andra behöver entreprenörerna lära sig att bygga enligt 
ritningarna istället för att improvisera.” (Mäki & Kerosuo, 2015) – håller med, förra 
projektet ritades på ett sätt, men i verkligheten så togs det egna initiativ, VENT drog 
inte rören där de var ritade att dras, vilket innebar att det blev väldigt mycket problem. 
Varför inte gjort så som ritat? ”När vi ritar men sen så gör vi lite som vi vill ändå” 
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tyckte VENT-killen. => Gäller att vara övertydlig att du ska ligga i den ledden och den 
höjden enligt ritningen. 

4 Övrigt 
• Att ringa / maila och komplettera intervjun vid behov var OK 
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1 Inledning 
Intervju som genomfördes 2016-03-29 på respondentens arbetsplats, 
byggentreprenörens regionala kontor. 

Respondent (R): Byggentreprenörens BIM-samordnare.  

Intervjuaren (I): Examensarbetets författare. 

1.1 BIM-samordnare - Bakgrund 
Är driftingenjör/-tekniker inom fastighetsförvaltning i botten, gått över till mer 
projektledning av byggprojekt runt sekelskiftet. Har jobbat sista 4-5 åren som 
installationssamordnare, energisamordnare och nu då även som BIM-samordnare (i ca 
2 år). 

Involverad i sitt första BIM-projektet -97, då som projektledare (fanns knappt något 
som hette BIM-samordnare på den tiden). Lyckats få platschefen i detta projekt att se 
nyttan av BIM. 

1.2 Genomgång av prel. titel, mål och frågeställnin gar 
Prel. titel: BIM I TOTALENTREPRENAD: 
 PROJEKTERINGENS INFORMATIONSLEVERANSER FÖR
 PRODUKTIONENS GRUNDLÄGGNING 

Prel. mål: Målet med detta examensarbete är att ta fram ett förslag på hur 
 sekvensen av informationsleveranser bör se ut inför byggstart i en 
 totalentreprenad. I förslaget ska det också framgå vilken information 
 som bör vara fastslagen respektive öppen för senare ändringar. 

För att uppnå målet ställs följande prel. frågeställningar: 

1) När behöver entreprenören kunna plocka ut vilken information från BIM-
modellen för den inledande produktionen av bärande system? 

2) När behöver konstruktören kunna plocka ut vilken information från BIM-
modellen för att kunna uppfylla entreprenörens informationsbehov? 

3) Vilken information i modellen behöver vara fastslagen vid vilken tidpunkt, 
och vilken kan vara öppen för senare ändringar? 

 

2 Hur BE jobbar med BIM idag 
Byggentreprenören har börjat med BIM på en första ”basnivå” som inkluderar: 3D-
projektering, kollisionskontroll och granskning i modellen – det är ett första steg för 
att alla ska få lära sig lite vad BIM är mm. Detta görs i dagsläget på alla projekt över 
30 miljoner. I senare steg kan det sedan utökas med att blanda in tid och kostnad. 

Idag bara geometrier, samt börjar lära sig mängda från modellerna (används ännu inte 
skarpt), att skapa tillräckligt bra modeller som det går att mängda från i nästa steg. 
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Idag har BE inte några leveransspecifikationer och leveransmeddelanden med vilka 
informationsmängder som ska vara med, utan lite mer övergripande, då det stäms av 
till varje möte att de olika modellerna inte krockar. 

2.1 Vad hindrar er som BE mest från att använda BIM  mer 
I: För er som byggentreprenör som ska gå sakta mot att använda BIM mer – vad är 
det hindrar mest? 

Att det finns en mognad och kompetens om BIM, både hos oss och projektörerna. 

På sikt hoppas man att 2D-ritningarna kan bort helt och hållet, att det är modellen som 
är leveransen, men dit har man inte kommit riktigt än. Att det är modellen man 
använder, även i produktionen, tar ut mått mm direkt ur modellen (via platta el.dyl.). 

Det är juridik kring det också, en modell är fortfarande inte en juridisk bygghandling, 
det är fortfarande pappersritning/PDF som är juridiska bygghandlingen. AB/ABT som 
inte hängt med riktigt, fortfarande ritningsleveranser och inte modellen, branschen 
ligger efter med de frågorna – inget branschgemensamt hur det ska se ut. 

En del tekniska bekymmer. Plattor finns ju, men är lite känsliga fortfarande. Kan vara 
problem med uppkoppling, då man vill ha WiFi men med betongväggar uppförda runt 
om kan det saknas täckning. Kanske måste ha antenner inne i de nybyggda husen vi 
bygger för att ha wifi-täckning och 4G mm. En platta vill man ha för att kunna se, 
men då blir de för stora. Telefonen kan man ju ha, men då blir det för litet. De får 
komma med rullbara skärmar snart som man kan rulla ihop.  

På bygget ska man kunna ta mått, och det svåra är ju att träffa rätt. Måttframställning 
gör man oftast i en CAD-viewer – många platschefer som bara jobbar med CAD-
filerna istället för ritningarna för att kunna måtta själva. Det är ju ett steg framåt, även 
om det är en bit efter BIM, men de har i alla fall börjat jobba med CAD-filer istället 
för PDF:er. 

Modellen kommer säkert att kunna användas för att ta mått ifrån sen, det vore konstigt 
annars, men det är väl en del med mjukvaran kvar där. Trimble håller även på att 
utveckla utsättningsrobotar som man matar med en 3D-modell. Då kan sätta igång när 
man går hem på kvällen, så är det klart när man kommer på morgonen. 

Det finns inte någon riktigt standard för det här med BIM 

I: Ja, det verkar som om Sverige är dåligt på att ta fram standarder för det här, andra 
länder verkar ha en mer enhetlig systematik nationellt 

Vi är ganska duktiga på det här och driver det, sen kanske standarden inte hänger med 
riktigt. Finland är ju ganska duktiga också på det, Senatfastigheter 

I: Vad skulle du säga är det största problemet som gör att det inte kommit längre, är 
det standardiseringen, att alla jobbar med sin egen uppsättning regler mm? 

Först och främst är det kunskapsbrist hos våra konstruktörer. 
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• Som exempelvis ritar i 2D och sen ritar av det i en 3D-modell för att kunna 
visa. Vana vid 2D och kan inte tänka 3D. 

• Revit t.ex. är väldigt bra program om du kan det fullt ut, men många kan det 
inte så bra, och då får de problem med det. Man behöver ändå jobba med det 
några år för att kunna säga att man kan det. Det är ett annat sätt att rita när man 
ritar i 3D än i 2D – du måste rita som du bygger i 3D. I 2D kan du rita en vägg 
som går från plan 1 till plan 10, ett sträck, det spelar ingen roll – i 3D är det 
kanske 10 separata väggar. Då går det inte rita så längre. Sådana saker. 

• I 2D är det lättare att gömma om det är detaljer man inte har löst – i 3D syns 
det direkt, om de inte har tänkt på hur man egentligen ska bygga det. Man 
blottar konsulterna väldigt mycket med 3D. 

Som BIM-samordnare så är det det största bekymret – att få ordning på A och K, 
deras kvalité på modellen är fortfarande alldeles för dålig för att kunna använda det 
för mängdning eller tider – det skulle bli för mycket fel. Både avseende detaljering 
och många småfel – en vägg ritas ibland bara som en tjock skiva utan skikt, hur 
väggar ansluter mot bjälklag och sånt. Objekt i varandra, väggar krockar med 
varandra o dyl. Fel som man tycker att det inte borde uppstå, men det gör det hela 
tiden. 

I: Kör konsulterna själva en kontroll med t.ex. Solibri innan de skickar iväg 
modellen? 

Nej. Borde göra, men det gör de inte. Mycket av de brister vi upptäcker borde de 
upptäckt själva i sin egenkontroll. 

Så det tror jag är det största hindret för att kunna komma vidare och utnyttja modellen 
för mer än bara kollisionskontroll. Mängdavtagning och sen tid är väl det som är 
närmast annars att använda den till. Sen kommer tiden lite på köpet, vet du mängden 
så har du tiden, då du har enhetstider på saker och ting. Tiden behöver inte vara med i 
modellen, det viktiga är att få ut mängden – hur många löpmeter sådana väggar är det 
i modellen, sen har vi kalkylprogram där vi kan lägga in tiden. 

Men först måste det ritas rätt, bjälklagskanter, hur får man med rätt mängd, hörn och 
sådana saker – annars blir mängderna fel och då även tiden. Största utmaningen är att 
få korrekta modeller. Jag är själv från Stockholm, flyttade hit 2011, och där ligger 
man kanske 10 år längre fram, konsulterna kan mycket mera BIM/3D i stora städer. 
Det märks på konsulterna här att de inte är lika vana vid 3D, kanske för att det är mer 
krav på konsulterna då det finns fler aktörer att välja mellan. Första 3D-projektet -97, 
då var det samma känsla som det var här (Jönköping) för ett par år sedan bland 
konsulterna. 

3 Hur har det gått i detta projekt 
Projekteringstidsplanen stämmer inte så bra längre, var tänkt att vara klara innan jul, 
men håller fortfarande på med vissa saker. Stabiliteten saknades, vi drog igång 
projekteringen av stomme samtidigt som de andra projektörerna drog igång, och det är 
lite fel – egentligen bör ju prefab få ett försprång på några veckor så att de hinner få 
upp en stomme innan vi kastar in installatörer och arkitekter i huset. Nu startar alla 
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samtidigt, då hamnar prefab efter redan från början – alla andra vill ha färdiga 
modeller, men de har inte ritat upp huset än. 

Det vi har haft nytta med modellen i grundläggningen i det här projektet så är det för 
att se att spillvattenledningar inte ska krocka med fundament och sådant, dvs en 
kollisionskontroll. 

Spillrören nergrävda efter fundament mm är gjutna, då vi vänt på det och gjuter 
plattan efter – nu kan vi gjuta inomhus oberoende av väder och vind. Vilken ordning 
man gör det på kan bl.a. bero på vilken årstid man gör det på och vilken yta man vill 
ha på betongen – vill man ha fin yta är det bättre att inte gjuta utomhus på vintern när 
det regnar eller snöar. 

I vår modell, de som har kommit längst är prefab, de ritar i Tekla och ritar 
tillverkningsritningar direkt i modellen, stor skillnad i kollisioner mm. De jobbar ju 
mycket industriellt, och då måste man rita det exakt. De kan ju få ut mängder, t.ex. en 
lista på alla balkar av en viss profil, vilka längder, littera mm. 

Träväggar som byggs på plats blir primitiva i jämförelse, men även det skulle kunna 
modelleras upp för att kunna ta mängder och sen tider istället för att göra det för hand. 

Att mängda det här projektet manuellt tar kanske någon vecka, men även om man 
skulle mängda ur modellen så är det en hel del manuellt arbete ändå. Måste veta vad 
du vill ha ut, inte bara ha en lista på allting för det blir också svårt. 

Fördelen är att ändras modellen så hänger datoriserad mängdning med, det ändrar sig 
med modellen. Manuellt så får du gå in och ändra i excel t.ex.  

Dessutom sparas mängderna och hänger med modellen. Annars när det kommer ut i 
produktion så brukar det mängdas en gång till – avropa gips till plan 10 t.ex., då 
räknar man alla väggar i plan 10 manuellt => så många m² gips. Finns det redan i 
modellen så är det bara att läsa av ur modellen (och synka det så att det levereras i rätt 
tid) 

4 Frågeställningarnas koppling till BIM 
I: ang. planering enl. Lean Construction / Pull planning (Vad behöver BE när från K 
för att kunna slå pålarna? Vad behöver K när för att uppfylla BE’s informationsbehov 
osv) 

Vad är kopplingen till BIM? Sådan planering (när måste vi vara klara, när ska de ha 
besked osv.) har man gjort även innan BIM, det är lite oavsett om man kör BIM eller 
inte. Den planeringen finns ju alltid? 

I: jag har själv haft de funderingarna, men enl. teorin och handläggaren på JTH är 
det så det specas för BIM också än så länge. Leveransspecifikationer körs ännu som 
excel-dokument, borde vara i modellen med automatisk kontroll av detaljering och 
uppfyllelse. 

Vi har det inte riktigt på det sättet, det är fortfarande bygghandlingen och dess PDF 
som är leveransen, vi styr inte så hårt på modellen egentligen. Den ska bara vara med 
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för att kolla att det inte finns kollisioner i den. Det de ritar på, sin PDF, att det är den 
som är felfri (den ritningen tas från modellen, så på så sätt används ju modellen). Men 
det är ingen kvalitetsgranskning av modellen på det sättet. Vi kanske kommer att ha 
på sikt, men som nuläget är så är det inte så i alla fall. 

Behov att samordna så att alla är färdiga tillräckligt för att t.ex. kontrollera alla 
rörinstallationer i undertaket, det styr man i en sådan tidplan. Det finns ju egentligen 
inte någon koppling till BIM i det. 

Ditt ämne med grundläggning och koppling till BIM – jag har svårt att se den 
kopplingen. Att planera ifrån modellen gör vi inte idag, dina frågor om leveranserna 
mm är ju mer kopplat till det klassiska Gantt-schemat. 

Jag skulle vilja ha det som du beskriver det, att dina frågor mer återspeglar att det är 
så det borde fungera, att man styr leveransen mer i modellen, men det gör vi inte idag 
alltså. Det beror kanske också på okunskap, erfarenhetsbrist från oss också, vi är inte 
heller världsmästare på det här så vi lär ju oss också. 

Kanske vinkla frågor mer mot möjligheterna med BIM istället, om det passar ditt Ex-
jobb – att beskriva en verklighet och vad är nästa steg. 

Svårt att beskriva ett sätt som inte finns. Skillnaden hur det borde fungera mot hur det 
fungerar. Jag tror inte vi är sämre än någon annan i branschen. 

5 Allmänt om BIM, övrigt 
I: ”För det första måste projektörerna lära sig att leverera byggbara ritningar och 
modeller. För det andra behöver entreprenörerna lära sig att bygga enligt 
ritningarna istället för att improvisera.” (Mäki & Kerosuo, 2015) 

Respondenten instämmer med ovanstående citat. 

Forskarna är ju väldigt mycket spets, min känsla är att branschen ligger ganska långt 
efter den spetsen. Även konkurrenter berättar om sina spetsprojekt, så är det också 
långt ifrån, den stora massan av projekt har inte kommit så långt. Det man pratar om i 
skolan, verklighet har inte kommit så längt än. De nyutexaminerade har en helt annan 
bild av branschen än vad vi är i, med bilden av BIM/3D som ett vardagligt verktyg 
men så långt har vi inte kommit riktigt. Sista två åren har det ändå hänt mycket hos 
oss, från nästan inga 3D-projekt till nästan alla. 

Finns mycket nytta med modellen, gäller bara att hitta och använda på rätt sätt. Helt 
avgörande är att få rätt kvalité på modellerna. 

Revit-modeller blir väldigt tunga när man höjer detaljeringsnivån, Tekla mycket 
lättare. Revit arbetar nu på att förenkla processen och få ner storleken på modellerna, 
inte nya funktioner. 

Byggentreprenören har som krav att alla handlingar ska vara färdiga innan man börjar 
bygga. Sen brukar inte tiden finnas för det, så man är tvingad att börja bygga innan 
allt är klart. 
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1 Intervju med huvudkonstruktören (K) 
Intervju del 1 genomfördes 2016-04-07 på konstruktörens kontor. Pga. en oförutsett händelse 
fick den intervjun avbrytas efter ca 40 min och del 2 av intervjun genomfördes som en 
telefonintervju 2016-04-22 då konstruktören satt i bilen och kunde tala ostört. Informationen 
från båda delar är sammanställda här nedan. 

1.1 Konstruktörens bakgrund 
Erfarenhet: Varit konstruktör sedan 1988 

1.2 Projektbeskrivning 
Beräknat antal pålar till anbudet var då ca 530 + 20 st. för utbyggnadsbarheten, totalt 550 st. 
Totalt blev det ca 600 st. 

Uppdelning: 

� K: pålgrund, fundament, grundsulor och platta samt utfackningsväggar och 
takkonstruktion, samt är huvudkonstruktör för helheten. 

� Prefab – Betong- och Stålstomme, hisschakt och vissa stabiliserande väggelement, 
håldäck 

Dokumentation mm enl. Miljöbyggnad på oss. Dess inverkan på informationskrav och 
leveranser? Lite beroende på vilka tjänster vi har sålt: 

� När det gäller konstruktionsarbetet är det ingen större skillnad. 
� Det är mer för andra tjänster som energi, ofta har vi energiberäkningarna med i vårt 

åtagande och där är det då lite pyssligt och vi behöver information ifrån andra osv. 
� Men det innebär ingen stor skillnad mot ett normalt bygge, man ska uppfylla de krav 

som är ställda för att nå målet. Butikens krav på 100 mm cellplast under hela plattan 
har inte påverkat i detta avseende. 

Hela grundläggningen har varit besvärlig, med problemet med gas på oss. Pga. gasen behövs 
en avluftning under plattan, i makadambädden, för att hålla bort gasen, plus att det är en tät 
platta och högt liggande grundvatten gör att det är väldigt trångt. Men det är tekniska 
lösningar som är knöliga. 

En försvårande del är också den 3D-indelade fastigheten (med butiken i botten), det gjorde det 
svårare att hitta lösningar i vissa lägen t.ex. med stabiliteten. 

2 Processkartläggning och hur det gått i projektet 

2.1 Delprocess: Räkna prel. laster och antal pålar för anbud 

2.1.1 Mål med delprocess 
Informationsleverans K-BE_1: 

För entreprenörens anbudsberäkning: 

� ungefärligt antal pålar 
� skissförslag på pålplan och fundamentplan 
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2.1.2 Aktiviteter: 
� Beräkna prel. laster ner till grund (schablonberäkningar) 
� Beräkna ungefärligt antal pålar, ta fram skissförslag på pålplan och fundamentplan 

2.1.3 Informationsbehov: 
� Från FFU genom BE: 

� (Prel.) – A’s stomskiss/kalkylunderlag (ritningar) 
� (Fastställd som handling i FFU, men kommer ändras i beskrivningarna vid 

detaljproj.) – Kravspecifikation - FFU 
� (Fast.) – Geoteknisk undersökning 
� (Fast.) – Rumsbeskrivning i beskrivningstexter – för rumsanvändning (arkiv 

eller kontor = olika laster). Ytskikten spelar inte någon roll 
� Väldigt mycket papper utöver det att läsa in sig på – i princip omöjligt 

� Från BE 
� (Prel.) – Informationsutbyte mellan K och BE’s kalkylator, olika ideer (stål 

eller betongpålar) och systemval, vad som ska räknas med – men fria tygla för 
K att presentera ett förslag (BE vill jobba så) som sedan diskuteras och ev 
justeras. 

2.1.4 Tider: 
Antal dagar att skapa och leverera informationen? Ett kalkylerbart underlag så räcker 5 dagar 
(5-10 dagar beroende på arbetsbelastningen i övrigt). 

2.1.5 Hur det gått, övrigt: 
Geotekniken var i detta fall en rätt utförlig, dock gammal geoteknisk undersökning. Det är 
olika vad som skickas med, ofta bara en beskrivning av läget utan rekommendationer om 
grundläggning mm. 

Helst skulle man hinna läsa in sig på hela FFUn, men det hinner man inte. Vi hade ett 
uppföljningsmöte efteråt, gick igenom om vi hade med allting. Stod i underlaget att det skulle 
vara utbyggnadsbart med X antal m² och hade jag hunnit läsa igenom det så hade jag ju sett 
det, men jag hade bara tittat på ritningarna – då fångade vi upp det och lade på ett antal pålar 
(530 + 20 = 550). 

2.2 Delprocess: Underlag för provpålning 

2.2.1 Mål med delprocess 
Informationsleverans K-BE_2: 

� Föreslå lägen för provpålning i dialog mellan K och BE. 

2.2.2 Aktiviteter: 
Föreslå lägen för provpålning så att pålarna gick att använda senare till någonting, samt att de 
blev utspridda så bra som möjligt för att få så bra värden som möjligt på hur väl geotekniken 
stämde. BE fick ett underlag av K med ett rutnät där det gick att sätta provpålar, de valde lite 
färre för att inte ”måla in sig i ett hörn”. 

2.2.3 Informationsbehov: 
Det var en dialog mellan BE och K om var de kunde sätta pålarna för att inte provpålarna 
skulle utgöra hinder under arbetet framöver. 
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Inga nya ritningar eller andra handlingar behövdes 

2.2.4 Tider: 
Skapande ca 1 dag 

2.2.5 Hur det gått, övrigt: 
K satsade på att sätta provpålar där det skulle vara golv senare. Det fanns inget underlag på 
stommen, varför pålning under framtida väggar/stompelare inte var att rekommendera. 

2.3 Delprocess: Fastställa påltyp att använda 

2.3.1 Mål med delprocess 
Informationsleverans BE-K_3: 

� (Fast.) Påltyp att använda 

2.3.2 Aktiviteter: 
� Utvärdering av provpålningen, diskussion mellan BE och K om val av påltyp. 

2.3.3 Informationsbehov: 
Från BE:  

� Resultatet från provpålningen 

2.3.4 Tider: 

2.3.5 Hur det gått, övrigt: 
Där var det ett samspel med diskussion – vi upptäckte att vi slog bort ett antal pålar, men det 
är ren ekonomi – ska vi gå upp en nivå för att få färre bortslagna pålar, man gjorde en 
bedömning på kostnader. Lastmässigt kunde vi ändå bara få upp en måttligt högre last på den 
högre klassen påle, det var bärförmågan i mark som gjorde det. Där satsade vi (K + BE) ändå 
på det beslutet att vi inte går upp i klass på påle, utan tar smällen med bortslagna pålar. Nu 
gick det ju bättre än vi vågat hoppats på, så det lönade sig att göra så. Ibland kan man hamna i 
ett läge där jag (K) måste säga att vi får gå upp i pålklass för bärförmågans skull, men det 
hade vi inte att ta ställning till här. 

2.4 Delprocess: Beräkna höjd för normal schaktbotte n 

2.4.1 Mål med delprocess 
Informationsleverans K-BE_4: 

� Ge BE underlag med en ca plushöjd för normal schaktbotten 
� vi ska hitta en nivå som de kan schakta till utan att ha schaktat för mycket. 
� Där är inte samma förutsättningar i varje projekt, det varierar sett över hur man 

lägger upp det och när man måste igång. 

2.4.2 Aktiviteter: 
� Grov dimensionering av plattan, t.ex. räkna strimlor, få fram en tjocklek som räcker 
� (Vid behov) en första energiberäkning 
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2.4.3 Informationsbehov: 
� Från FFU via BE: 

� I kravspecifikation från butiken stod att de ville ha 100 mm cellplast under hela 
plattan, så den informationen fanns redan (annars en första energiberäkning). 

� Beläggningar och ytskikt påverkar tjocklek, fanns ganska väl beskrivet i 
butikens kravspecifikation vad vi ska göra, 8 cm övergolv 

2.4.4 Tider: 
Beräkning platta, isolering, övergolv mm för schaktbottenshöjd = ½ dag 

2.4.5 Hur det gått, övrigt: 
� Grov dimensionering, mha strimlor, 250 mm betong klarar vi. Satte höjderna därefter. 
� Energiberäkningen gjordes parallellt, men det fattades uppgifter där också, då alla 

installatörer mm hade inte hunnit jobba så mycket, de hade precis kommit igång. Så är 
det oftast, att man i tidiga skeden antar värden och justerar dem allteftersom. 
(Energiberäkning behövdes ej för schaktbottenshöjd i detta fall) 

� Fanns en diskussion långt in på hösten om gaser och gastätning, en diskussion med 
MARK då, det är väl först efter nyår vi har fastställt hur vi ska göra. Vi hade med oss 
en duklösning med en tätduk för att klara metangaserna i backen, diskuterade mycket 
om över eller under plattan, var ska vi lägga duken? Hur vi ska täta, sätta undertryck 
under plattan (det sköter Markentreprenören iofs, men tankarna på det måste finnas 
med, det kan påverka K). Men här har de tvärtom fått anpassa sig efter oss. När jag har 
satt upp mina pålar så är de där, så får Mark dra sin kanal vid sidan av pålen.  

� I: BE pratade om 70-90 cm nya massor (gamla grävdes bort) över en markduk? 
– K: ja det var makadam och sånt där som de ville ha dit som dränerande OCH för att 
kunna ta bort gasen är det makadamlager som ska kunna föra gasen rätt. Detta var 
under normal schaktbotten, så schaktades längre ner och sen fyllde upp till 
schaktbotten med dessa nya massor.  

2.5 Delprocess: Fastställa gällande laster på KP:s stomme 

2.5.1 Mål med delprocess 
Informationsleverans K-KP_5: 

� Ett Word-dokument gemensamt framtaget mellan K och KP med de förutsättningar 
som ska gälla, egenvikter från väggar och tak samt yttre och nyttiga laster.  

2.5.2 Aktiviteter: 
� Beräkna egenvikter för ytterväggar/utfackningsväggar och tak 
� Ev. arbeta igenom övriga laster tillsammans med KP 

2.5.3 Informationsbehov: 
� Från FFU via BE: 

� Vilka användningsområden och laster som gäller 
� I detta fall var det väldigt bra beskrivet allting, byggbeskrivningar på vad som 

ska vara med i huset. Så ur den aspekten var det inte speciellt svårt. Men ibland 
kan det uppstå frågor som man måste ställa mot brukaren (se exempel 2 under 
övrigt nedan) 
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2.5.4 Tider: 
2-3 dagars jobb för ett sådant här hus (egenvikter väggar + tak, Snö- och vindlaster samt 
nyttiga laster). Gå igenom våning för våning: Kontorslast där, har man arkiv får man tala om 
vilken typ av arkivlast man räknat med, etc. 

2.5.5 Hur det gått, övrigt: 
Väldigt olika vad som behövs beroende på vem man jobbar emot. Rent generellt, och det är så 
som vi är vana vid, jobbar man med EKS:en. Det är vindlaster, snölaster, allt sådant. Normalt 
sätt brukar KP göra det själva, för det är inget konstigt. I detta fallet ville de ha ner det, säkra 
upp att det var rätt. Ett dokument som vi skickat mellan oss och fyllt på: där har vi 
kontorslaster, där någon annan last, på de olika ytorna för att de skulle kunna räkna ner 
lasterna. Det är väl bra, för då säkerställer man ju det. 

Ytterväggar/utfackningsväggar och tak levererar K. I ursprungsskedet har vi bara levererat en 
egenvikt per m², det är så vi började och oftast räcker det. Sen är det lite olika företag och 
olika personer hur man jobbar, KP:s konstruktör vill ha det väldigt preciserat. Normalt 
behöver vi inte göra det utan det brukar finnas en viss erfarenhet även på deras sida så att de 
reder det.  

Exempel: Huset har tegel, det står ner på en sockel som vilar på prefab-bjälklaget. Där har vi 
gett en egenvikt per m² tegelfasad, men KP har velat ha det utlagt som en linjelast. Visst, man 
servar varandra, det måste man göra så att de får med sig det i dimensioneringen. Men för 
lastnedräkningen ska det räcka med m²-vikten, sen för detaljprojekteringen av deras plattor 
mm så behöver de ju ha ett underlag från K på detta, t.ex. när det kommer ner en punktlast.  

Exempel 2: Bibliotekslaster, det har vi ju tagit hänsyn till och satt en ytlast som är högre än 
kontorslast, minns ej exakt siffra men kanske 3,0 kN/m². I ett senare skede när de satt in 
hyllorna, då har de tänkt sätta in ett kompaktarkiv inne i biblioteket. Det finns inte beskrivet 
från första början och är inte med i dimensioneringen, så där har det blivit diskussion om det 
och vi har försökt hitta lösningar på det. Hade det stått kompaktarkiv på ritningen så hade vi 
fått med det, men nu gjorde det inte det, utan bara en symbol inritad på en hylla - ”det är en 
vanlig bokhylla” tänker man, och då blir det vanliga lasterna. Så där behöver man ibland info 
från brukaren att det är något speciellt. 

Blir också en form av kvalitetssäkring bakåt, att vi upptäcker att så här kan vi inte ha det. 

2.6 Delprocess: Grundkonstruktioner, del 1 

2.6.1 Mål med delprocess 
Informationsleverans K-BE_6: 

� (Prel.) Ca-antal pålar och sort för att BE ska kunna beställa uppgjutning av dem i rätt 
tid. T.ex. 60% av prel. beräknat antal. Resterande pålar kan beställas när 
slutleveransen är klar. 

Informationsleverans K-BE_7: 

� (Fast.) Pålplan med pålsort och pålkoordinater 
� (Fast.) Påltabell med pållaster och pålavskärningshöjder 
� (Fast.) Planritningar med fundamentstyper  
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� (Fast.) Sep. fundamentsritningar med armering och ingjutningsgods 
� (Prel.) Grundplaner med rätt volymer modellerade för grundplattorna, ej bygghandling 

2.6.2 Aktiviteter: 
� Överslagsmässigt räkna pålfundament och antal pålar, ex. 60% av det antalet pålar kan 

levereras till BE för beställning 
 

� Räknar pålfundament och antal pålar 
� Räkna fram och rita in rätt volymer för grundplanen 
� Ritar ut var man ska ha fundamenten och storleken på dem, för att hitta rätt med 

pålplaceringarna. 
� Få kläm på alla höjder => Pålavskärningshöjder 
� Armering och ingjutningsgods ritas in i fundamenten 

Beräkningsmässigt och volymmässigt bör man kunna rita pålplan, pållistan, fundamentsplan 
och grundplan parallellt, annars hamnar man inte rätt. Allt ska vara färdigt samtidigt, det är 
inte rätt förrän K har ritat sista strecket, då kan K summera och då är det korrekt, annars är det 
inte korrekt. 

Så det är efter ritningen är komplett då kan man släppa definitivt antal pålar, ett ca-antal kan 
man ge tidigare om man t.ex. överslagsmässigt räknar ’om ni beställer 60% av de här pålarna 
nu’ så kan man göra det. 

2.6.3 Informationsbehov: 
Från KP: 

� (Fast.) Samtliga laster från deras lastnedräkning 
� (Fast.) Modell med ingjutningsgods, senast 5 dagar innan slutleverans av fundament 

mm. 

Från A: 

� (Fast.) En ”fastslagen” A-modell, behöver inte vara huggen i sten för vissa 
småjusteringar kan man göra, men bärande väggar mm måste vara klara och stå på rätt 
ställe – läge på bärande delar = Fast. 

�  

Från BE: 

� (Fast.) Vilken pålsort BE vill köra på 
� (Prel.) Vilka armeringsstänger de önskar att vi använder i första hand (vad de har 

hemma) 

2.6.4 Tider: 
� Totalt 10-15 dagar för del 1. 
� BE vill ha ett första antal och pålsort att beställa, 10 dagar innan slutleverans. 

2.6.5 Hur det gått, övrigt: 
I detta fallet blev informationen väldigt sen till oss vilket gjorde att vi hade svårt att göra en 
bra handling ifrån de förutsättningarna. Man vill ju inte komprimera projekteringen på det sätt 
som blev nu. Helst vill man ha ett underlag som är så komplett det bara går när man väl sätter 
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igång och börjar rita. I detta fallet hade vi ett halvfärdigt underlag. Givetvis, alla projekterar 
samtidigt, det kommer uppgifter som förändras hela tiden, men i detta fallet kom det för 
mycket på slutet för att det ska vara optimalt. Man hade velat få ner mer i början för att kunna 
utföra uppgiften på ett bra sätt. 

I detta fall när det var så pressat var det svårt, fick gå på mina erfarenheter att det måste bli si 
och så, lite för mycket gissa i det fallet. Men för att få ut pålarna måste jag dimensionera 
pålfundamenten annars klarar jag inte det. Så det blev lite ”halvberäknat” för att veta att man 
klarar det, sen får man verifiera det i efterhand och rätta till med armering. 

Vad det gäller ingjutningsgods i fundament/grundsulor fick vi ett underlag som de projekterat 
och som vi lyfte in i vår modell. Nu vet jag att det kom väldigt, väldigt sent eller nära på 
gjutning, så jag tror de mer eller mindre åkte dit och slängde dit sitt skrot. Vi kanske fick med 
det, jag kommer faktiskt inte ihåg, jag tror det. 

Det ska ju med, det ska ju vara inmätt i vår modell så de har något att mäta ut det från. 
Kommer som en modell som importeras in i vår modell. 

När vi jobbar med grundplaneritningar och armeringsritningar, vi behöver ha med 
ingjutningsgodsen innan vi färdigställer. 5 dagar innan slutleverans behöver vi ha deras 
modell för att hinna justera till det. 

Fundamentens planer och dess armering: 

I detta fallet har vi tagit fram planritningar för fundamenten med filtrering på olika typer av 
pålfundament. Separata fundamentsritningar med armeringen på. Vi vill inte ha armeringen i 
grundplanen för det blir väldigt mycket och svårt att se. 

Armeringen ska man ha med parallellt med fundamenten och pålarna, det ska vara färdigt 
samtidigt, annars har man inte koll riktigt. 

I: BE får ju pålplan av K, men har färglagt själva för att kunna få en enklare bedömning på 
vilka PA’s som är var. Är detta något K hade kunnat ha med i leveransen? Innebär det mycket 
merjobb? 

Nej, egentligen inte så mycket merjobb. Lite tradition att man jobbat så, att man inte sätter ut 
pålavskärningshöjder i pålplanen. Det finns en liten fara med det, då är man på två ställen och 
jobbar (PA i planen och i tabellen). Vid revideringar gäller det att uppdatera på två ställen. 
Traditionellt och i detta fallet så har man ett exceldokument som man skriver in laster och 
pålavskärningshöjder i. Det är något vi kan göra bättre med BIM-projektering, då skulle man 
kunna generera en lista direkt ifrån modellen. Så har vi inte gjort, men det är något som vi kan 
förbättra. 

Pålplanen ritades i 2D i första läget pga. tidspressen, annars är ju tanken att man ska rita grund 
och pålplan i 3D för då får man ju alla höjder rätt. Det borde också gå lätt att klumpa dem i 
olika färger efter höjder.  

Ang. BE’s önskade armeringsdimensioner: 
Vi hade inte så mycket att välja på i detta fallet. Vi vet ju vad de vill jobba med, och normalt 
har vi 16-järn som största järn i armeringen. Men i detta fallet fick vi gå hårdare på det pga. 
grundvattennivåerna – då fick vi gå utanför de ramarna som vi brukar ha. Jag vet vad de 
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brukar vilja ha, men det är väl något som man borde ta upp på första startmötet att man får en 
önskalista på att det här vill vi ha, försök att jobba efter det. Men vi fick jobba med grundare 
fundament än vad vi egentligen hade velat göra, pga. grundvattennivåerna – som var högre än 
FFU:n angav. Så vi fick trycka upp de fundamenten och armera hårdare. För att inte få en hel 
”plåt” med 16-järn så gick vi upp till 20-järn i en del fundament för att klara det här. Det var 
första gången i min karriär som jag ritade in ett 20-järn, så det är väldigt unikt för detta 
projektet att det blev så. 
I generella fallet bör de önskemålen vara del av en leverans eller tas upp på startmötet, så 
försöker vi följa dem, vilket oftast inte är några problem. 
Brukar hålla oss till tre dimensioner, 10, 12 och 16-järn 
Ang. pålplan & fundamentsplan: 
Här fick K gissa, då det inte fanns något underlag från Stomme på laster. K fick själv göra en 
bedömning vad det skulle bli i last, och sen göra kontrollberäkning. Fick väldigt lite tid för att 
dra igång det här. Hann ju med nöd och näppe göra dimensioneringar, fick göra pålfundament 
för ”typiska” pelarlaster, var inte inne och dimensionerade varje fundament. Det gjordes 
under gång sedan. Jag såg att det var möjligt, vi hade ju grundvattnet som visade sig vara 
högre än det var beskrivet, vilket gjorde att vi hade svårt att schakta ner och göra ett 
tillräckligt högt pålfundament. 

V38 gjorde K pålplanen (söndag natt), pålningen startade måndag morgon V39. 

Processen att få laster pågick, fick laster pö och pö, reviderades från dag till dag 

Behövde ha alla laster fastställda senast V35 - det hade jag ju inte, utan V38 när jag skulle 
leverera för de skulle börja påla V39, då fick jag lasterna som då skulle vara ”definitiva” 
(vilket de inte var, de var fortfarande inte klara). Så ända tills vi gjorde sista revideringen av 
pålplanen, så var det uppgifter som kom in och som förändrades. 

Sort av pålar är man tidigt ute med iofs, provpålningen talade om för oss att OK, vi har en 
SP2, mellanvarianten på påle, den var egentligen lite för klen för man slog bort några pålar, 
men man valde ändå att ta den risken. Vi valde mellanvarianten på påle, sen finns det en som 
är sämre – tror den heter SP1 – den sämsta, och SP3-an är den bästa av standardpålar då. Så vi 
var i en diskussion om vi skulle ta en 3:a då för att få mindre bortslagning, men de blev ju 
ekonomiskt så mycket dyrare så vi kunde inte välja den. 

Det blir en chansning, gick bra denna gång 

 

Egentligen gjorde vi så här: Jag ritade det jag visste. Plattan kunde jag rita fullständigt, väggar 
fick jag linjelaster, så vissa delar kunde jag jobba på med, sen saknades det en del punkter då. 
Jag ritade dit jag kunde, och de pålarna levererade jag som definitiva, ’de här kan ni både 
beställa och slå’, så jobbade vi under resan där, och så gjorde vi även efter att jag levererat 
min plan då i V38, vi ringade in ’de här är vi färdiga med’ så ni kan köra och skära, för de 
visste vi höjer och allting på. Det optimala är att man har med sig pålprotokollet parallellt med 
att man skickar ut pålplanen, där man talar om last och avskärningshöjd. Men det var det jag 
inte riktigt kunde göra förrän jag hade fått alla laster definitivt, jag visste inte om fundamentet 
klarar sig med 600 djupt eller behöver det vara 1200 djupt, beroende på lasten. Emellanåt 
visste jag inte ens om det skulle vara 6 eller 10 pålar i det där fundamentet då var det väldigt 
frustrerande. 
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K också Huvudkonstruktör, måste även följa KP:s egenkontroll 

Dokument med laster som jag får försöka tolka, det sista var stabiliteten eftersom den inte var 
klar (mycket diskussion kring den), jordtryckslaster med lite punktlister, lastnedräknings som 
jag ska ta hand om. 

I: Koordinater för laster eller hur angavs det? 

K: De följde väggar och väggars placeringar, stabiliserande väggskivor, så det tas från A-
modellen egentligen. Sen fick jag laster på det här viset, uppstolpat. Här ser du vad som har 
hänt, jag har fått den här listan, KP justerat de här värdena – 1000 kN till 2000 kN, 1400 kN 
till 2350 kN … sådana saker hände hela tiden. Det jag gjorde försökte stoppa in 8 pålar (x 650 
kN/st = ) = 5 200 kN, jag måste ringa in ett antal klumpar, de här har jag, så jobbade jag för 
att jag skulle ha en chans här. Så gör man väl iofs alltid, men hade jag haft definitiva laster 
hade jag inte behövt göra om det här 4 gånger. Lite vägglinjelaster, kom lösa delar hela tiden. 

Sådant här fick jag som underlag, punktlasterna, linjelasterna, A:s ritning som KP har duttat ut 
var lasterna sitter. Det underlaget var ju inte optimalt. 

I: Hur vore ett optimalt underlag enl. dig? 

Egentligen inget problem att få det så, för det är en process som måste gå ganska fort i början. 
Att få till fina dokument och ritningar för att leverera detta är ju tidsödande och svårt att lösa. 
Huvudsaken är att man får ett slutgiltigt dokument och inte får det på 15 olika kopior och 
försöka summera ihop det, då är det jobbigt. Det duger oftast med skisser på A-ritning, är det 
något särskilt eller krångligt så får man väl förstora upp det och visa i mer detalj. 

Stort problem i projektet: 
Stabilitet i huset var inte löst i FFU:n och det är en förmildrande omständighet för de här sena 
leveranserna, för det brottades prefab väldigt mycket med. Det har också fått till följd att vi 
har varit tvungna att göra en lättfyllnad utmed de motfyllda väggarna, för det fanns ingen 
möjlighet att hantera det på något annat sätt. Det var också någonting som kom väldigt sent in 
i vår process. 

Hur det brukar vara: Ett första utkast med bara vertikala krafter och möjligen vindlaster för att 
kunna börja sätta pålarna. Sen måste man ju även få för stabiliteten på huset, och där var vi 
tvungna att gå in och sätta dragna förankringspålar och injekterade stag för att klara lyftkrafter 
(vilket låter konstigt på ett stort och tungt hus). Det var en process som pågick väldigt länge, 
och det hade kunnat kortas ner om man hade haft en konstruktör som hade jobbat igenom det 
lite mer innan det skickades ut och fastställdes från beställarled. Den frågan var uppe och 
studsade hos beställaren, men då var det så låsta lägen så vi fick trolla för att hitta lösningar, 
det var jättejobbigt att hitta lösningar på stabiliteten.  

I: Låsta lägen pga.? 

K: Pga. två beställare, den kommersiella beställaren är ganska så låst vid butikslokalen, hur 
den skulle utformas. Så där borde man haft med det här uppifrån och ner, vilket man inte hade 
– inget gemensamt tänk hur man skulle klara stabiliteten på kommunens hus ner genom 
butikens lokal. Den övre delen med kommunal beställare är två huskroppar och där har vi ett 
litet problem i att göra en 3D-fastighetsbildning. Där hade vi lite jobbigt faktiskt. Det var en 
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försvåring för oss att vi hade det på det sättet, för alla parter egentligen. Det tror jag det var 
för de andra, installatörerna och andra också. 

I: BIM-samordnaren menade att KP borde fått några veckors försprång, vilket de inte fick. 

K: håller med BIM-samordnaren om det. Men det var kanske också det att man i kalkylskedet 
inte från BE:s håll insåg att det fanns ett stabilitetsproblem, vilket KP upptäckte när de 
började rodda i projektet. Men det är helt rätt, prefab ska in väldigt tidigt och de kom in lite 
för sent här för att vi skulle kommit rätt i det. 

Också ett problem här – efter att jag släppt min pålplan så flyttar man pelarna, tom. finns det 
pålfundament där de inte står centrerade då som vi fick räkna om – pålarna stod där men 
fundamentet skulle helt plötsligt behövt flytta på sig, har behövt räkna på om det behövts slås 
extra pålar och sådant där. 

Det blir mer effektivt om man kan jobba i ett flöde. Det kunde vi inte göra i detta fall, vi fick 
göra stötar då lasterna kom lite av och till, och man kompletterade med pålar, så gick det inte 
att jobba i ett flöde med grundplanen, den fick vänta lite och man fick hela tiden uppdatera 
pålplanen för att landa den innan vi kunde köra vidare med grundplanen. 

I: Vid avslagna pålar, får K justera pålplan, påltabell samt ev. fundamentet, eller hur 
fungerar det? 

Det gör vi, fast i samråd med BE. Jag har gett dem en riktning från början var de kan sätta, 
muntligt direktiv, att ’slår du av den så gå utåt från fundamentet’, eller vad det nu är. Sen får 
vi fånga in det och göra om fundamentet i efterhand. De slår ny påle så nära den avslagna som 
möjligt, utan att riskera att gå på någon annan påle. Oftast går de av innan de har kommit 
speciellt långt ner, när de stöter på någonting. Då går vi kanske 30-40 cm ut om jag minns 
rätt, från den påle som slogs av. 

Ev lutning anges i pålplanen. Här var alla pålar vertikala och så hade vi förankringsstag. 

Beräknad längd på pålarna, man mäter friktionen på dem med stötvågsmätning när man slår, 
vad man har för lastkapacitet på pålen. Vi gjorde en bedömning utifrån provpålningen där vi 
testade några olika längder. Sen kan man räkna fram det också, men det gjorde vi inte i detta 
fall, då provpålningen gav oss det svar vi behövde, sen bestämdes det pållängder därefter. 
Laster anges i påltabellen, och sen via stötvågsmätningen räknar de upp den last som de ska 
mäta att den tar. Så det varierar mellan olika pålar hur långt de slås och vilken bärighet de tar, 
efter behov. Man försöker hålla det till ett begränsat antal olika grupper med generaliserade 
laster för att inte få det alltför svårgripbart. 

2.7 Delprocess: Grundkonstruktioner, del 2, grundpl an detaljproj. 

2.7.1 Mål med delprocess 
Informationsleverans K-BE_8: 

� (Fast.) Grundplaner inkl armering, bygghandling 

2.7.2 Aktiviteter: 
� Detaljprojektering av grundplattor 
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2.7.3 Informationsbehov: 
Från VS, EL: 

� (Fast.) Underlag för ev. genomföringar och/eller ursparningar 

2.7.4 Tider: 
� 10-15 dagar, kanske totalt 25 dagar för del 1 och 2 tillsammans 

2.7.5 Hur det gått, övrigt: 
El fick vi tidigt, så den hade vi koll på, VS-ritningar fick vi inte se förrän långt efter vi var 
färdiga. Vi fick något tidigt utkast på hur de ville göra, men inte färdiga handlingar, så det 
fick bli ”på-platsen-lösningar” för det. 

3 BIM i projektet 
I: Enligt forskning behöver en utökning av användandet av ett verktyg som BIM innebära 
förändringar i aktiviteter och samarbete mellan projektörer och platscheferna. En finsk 
projektledare specificerade det så här: 

”För det första måste projektörerna lära sig att leverera byggbara ritningar 
och modeller. För det andra behöver entreprenörerna lära sig att bygga enligt 
ritningarna istället för att improvisera.” (Mäki & Kerosuo, 2015) 

Hur ser detta ut enligt er, känner ni igen er i detta? 

K: Det förekommer alla delar. Huvudspåret för mig har alltid varit att, med utgångspunkt i 
utförandet, försöka få ihop en konstruktion som fungerar. Det är ju jätteviktigt givetvis. Sen är 
vi alla människor, både på bygget och projektörer – beroende på erfarenhet och annat – det är 
en strid som vi kommer få leva med så länge vi bygger troligtvis. Det som är byggbart för en 
entreprenör är inte det för nästa, så det är väldigt personligt faktiskt. Men jag håller med och 
det är ju den nivån vi måste försöka höja, vi måste försöka bli bättre på det i hela processen. 
Det är inte så ofta som de har struntat i vad mina ritningar säger utan improviserat, men jag 
har varit ute för det några gånger, med kreativa entreprenörer. Men oftast följer man det som 
är ritat eller så ändrar vi efter ändrade förutsättningar. De absolut flesta kollar med K innan de 
ändrar någonting. Det kan många gånger vara så att just den produkten vi har ritat in går inte 
att få tag på i rätt tid, då får man göra om. Sen händer det att någon kreativ projektör har ritat 
något som är svårt att få till och då ändrar vi utförande för att försöka få till det. 
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