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Abstract 

Is the new technology always the best? This final project tries to determine if 
BIM is the melody of today, or if traditional 2D drawing is recommended. 
Perhaps a compromise is necessary, utilizing both methods. 

In order to answer this question, different views from the industry have been 
retrieved through reports, producers of software and users. The approach has 
consisted in building a 3D model of the school Råslättsskolan, house 01, 
along with interviews with people involved in the building process.  

When working in 2D it is hard to include the third dimension, mistakes are 
done and collisions happen that must be corrected, in most cases at the 
construction site. BIM is an incredible help since the model allows you to 
detect collisions and correct them. Another time when models are preferred 
is when you need production plans, for example, different steel details that 
will be joined together at the work shop before shipping to the construction 
site. 

Skanska and NCC, in densely developed urban areas, already require BIM 
today, something that most likely will be customary within the nearest 
future. It is not hard to understand that more and more clients require BIM 
when you realize its advantages. With the correct method, these 3D models 
can minimize risks of errors, optimize the production and save money. 
When it comes to introducing BIM today at BGK the students can’t do 
anything but make a recommendation. The improved quality, the future 
prospect and that the advantages of BIM is not depending by project size 
will make it attractive for BGK to begin a transition already today. BIM is 
the melody of the future, not the only song being sung, but clearly the 
strongest one. 
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Sammanfattning 

Är den nya tekniken alltid den bästa? Det här examensarbetet har försökt att 
besvara om BIM är rätt väg, eller om traditionella 2D-ritningar är att 
föredra. Eller är det en kompromisslösning som är svaret då bägge behövs. 

För att ge ett svar på frågorna har uppfattningar från branschen hämtats in 
via tidigare rapporter, tillverkare av programvara och användare. 
Tillvägagångssättet har bland annat bestått i att modellera upp 
Råslättsskolan, hus 01, i 3D, men även av intervjuer med aktörer som varit 
delaktiga i projekteringen.  

Vid projektering i 2D är det svårt att få med den tredje dimensionen, 
misstag görs och krockar uppstår som måste rättas till, oftast på 
byggarbetsplatsen. Här är BIM en oerhörd hjälp då man redan i 
projekteringsskedet upptäcker kollisioner och kan rätta till dem. Ett annat 
fall när modeller är överlägset 2D-ritningar är när man ska göra 
tillverkningsritningar, till exempel olika ståldetaljer som ska sammanfogas i 
smedjan innan leverans till byggarbetsplatsen. 

Redan i dag kräver Skanska och NCC i storstadsregionerna BIM-
projektering, någonting som troligtvis kommer vara norm inom den 
närmaste framtiden. Det är inte konstigt att förstå att fler och fler beställare 
kräver BIM när man ser dess fördelar. Att man med rätt metod kan 
minimera felkällor, optimera produktionen och spara kronor borde göra 
vägvalet lätt. När det gäller införande av BIM hos BGK idag kan studenterna 
inte göra annat än att rekommendera det. Kvalitetsförbättringen, 
framtidsutsikten och att fördelarna av BIM är storleksoberoende torde göra 
det attraktivt för BGK att börja en övergång redan idag. BIM är helt klart 
framtidens väg, inte uteslutande till en början men helt klart dominerande. 
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1 Inledning 

I dag står byggprojekteringen i ett vägskäl där många ställs inför frågan att 
fortsätta framställa ritningar i 2D eller att gå över till BIM som efterfrågas 
mer och mer. Som företagare bör man fråga sig om det nya verkligen är så 
mycket bättre, eller om övergången bara blir en kostnad i form av 
investeringar i program och utbildning. Kommer man fram till att man ska 
gå över till BIM behöver man utreda när och hur övergången bör ske och 
hur den ska finansieras. Detta examensarbete kommer att med utgångspunkt 
från en ombyggnation av Råslättskolan, Jönköping, analysera om det är 
lönsamt att satsa tid och pengar på att lämna 2D-ritningar till förmån för 
BIM.  

Vad finns det för fördelar/nackdelar med 2D respektive 3D. I vilka 
sammanhang är en övergång till BIM vägen att gå och i vilka sammanhang 
kan steget vara mer tveksamt. Vid vilken typ av projektering är klassisk 2D-
ritning en klar fördel jämfört med BIM och var befinner sig BGK, Bygg och 
geokonstruktioner AB. Är BIM framtidens väg eller finns det en ljusare 
framtid för BGK i ADT.  

Examensarbetet genomförs i samarbete med BGK och Tekniska Högskolan i 
Jönköping.  

1.1 Bakgrund 

Under ett projekt finns det en mängd detaljer som noga måste kontrolleras 
och samköras för att de ska passa samman. Sektioner, planer och detaljer ska 
stämma överens och kunna kopplas samman, ett arbete som man nästan 
uteslutande görs i 2D. Att läsa 2D och tänka 3D är komplicerat och skapar 
tillsammans med tidspress onödiga fel. En annan felkälla vid 2D-
projektering är att ändringar på en ritning inte följer med till övriga berörda 
ritningar. Ändrar man måtten på en planritning måste ändringen föras över 
för hand till sektioner och detaljer. När det i ett senare skede är dags för 
ytterligare projekteringar i form av el och VVS blir risken för kollisioner av 
byggelement onödigt stor. När olika konsulter läser och tolkar samma 2D-
handling på olika sätt leder det ofta till oförutsedda kollisioner, något som 
måste rättas till på arbetsplatsen med en förhöjd byggkostnad som följd. 

För att komma tillrätta med ändringar, kollisioner och tvetydiga handlingar 
vill branschen byta ut ritningar mot informationsbärande modeller. I 
modellen ska de olika byggelementen läggas in och sedan kan varje 
entreprenör hämta ut den information och de ritningar som de behöver.1 

                                                 
1 Arkitekterna Krok och Tjäder, Nacka Forum (2005)  
  http://www.tjader.se/pdf/BIM_.pdf  (Acc. 2008-03-31) 
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1.2 Syfte och mål 

Arbetets syfte är i första hand att ta reda på om man som konstruktör bör 
modellera i objektbaserade BIM-program eller om man lika väl kan fortsätta 
rita i traditionella CAD-program. Finns det några vinster att göra vad gäller 
tid, kvalité eller ekonomi genom att jobba i digitala modeller eller är det bara 
en fluga som tilltalar vissa entreprenörer inom branschen.  

Examensarbetets mål är att ta fram underlag åt BGK rörande ett eventuellt 
införande av BIM.  

Examensarbetet behandlar och försöker ge svar på följande frågor:  

• Vilka uppdragsgivare kräver BIM i dag?  

• Vilka kräver sannolikt BIM i morgon? 

• Åt vilket håll är branschen på väg vad gäller ritningar/modeller? 

• Vilka fördelar/nackdelar finns det med att rita i 2D/modellera i BIM? 

• Vid vilka typer av projekt ska man idag använda BIM-projektering? 

• Varför ska BGK i framtiden använda BIM? 

1.3 Avgränsningar 

Analysarbetet rörande fördelar/nackdelar med att använda BIM jämfört med 
2D kommer begränsas till modellering av Råslättsskolan, intervjuer och 
litteraturstudier. Modelleringsarbetet kommer enbart att innefatta 
modellering av hus 01, ombyggnation och tillbyggnationen av 
Råslättsskolan. Hus 02 kommer inte omfattas, inte heller dimensionering av 
stomkonstruktionen.  

Utvärdering av programval för eventuellt införande av BIM på BGK 
kommer rapporten inte att behandla.  

Då produktionen bara precis har startat kommer arbetet inte heller att 
innefatta olika avvikelserapporter eller olika kollisioner som kan bero på att 
projektet är ritat i 2D.  

Vad gäller ekonomi-, kvalitets- och tidsvinst för BGK att gå över och börja 
modellera i BIM kommer ingen egen undersökning att göras åt BGK, 
rapporten kommer att luta sig mot tidigare utredningar och nyckeltal som 
kan passa in på ett företag som BGK.  
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1.4 Metod 

Att bli införstådd med branschens olika åsikter i fråga om BIM är en 
grundsten i ett arbete som detta. Att få höra vad erfarna konsulter ser för 
fördelar och nackdelar med de olika sätten att arbeta är till stor hjälp när det 
gäller att komma fram till en tillförlitlig analys.  

Examensarbetet har fyra grundpelare som används för att kunna besvara 
frågorna i syfte och mål. I litteraturstudien har information inhämtats från 
olika källor med stor tyngd vid ett arbete som Rogier Jongeling har skrivit, 
”BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt”. Jongeling arbetar som chef på 
Virtuellt byggande NCC. 

Tillvägagångssätt nummer två har varit intervjuer med konsulter inblandade 
i projektet Råslättsskolan. En intervju gjordes med Henrik Sundberg, 
konstruktör på BGK för att se hur BGK idag ser på 3D-modeller och BIM, 
men även för att se vilka arbetsmetoder de använder idag. Ytterligare en 
intervju gjordes med Mikael Gunnarsson och Lennart Gustavsson på WSP 
Systems i Jönköping där de båda jobbar som konsulter. Gunnarsson är el-
konsult och Gustavsson arbetar med VVS-projektering.  

För att fördjupa sig i modelleringsarbetet har studenterna modellerat upp 
Råslättsskolan, hus 01, i Tekla Structures. Valet av projekt blev naturligt då 
det var ett projekt som var aktuellt för BGK då de nyligen lämnat ifrån sig 
bygghandlingarna till entreprenören. Syftet med modellen är att den ska 
ligga till grund för ett analysarbete där det går att se skillnader mellan BIM 
och 2D-ritningar, fördelar och nackdelar med de olika arbetssätten.  

Utifrån Jongelings rapport har det tagits fram ett räkneexempel som BGK 
kan använda sig utav för att se vilka ekonomiska konsekvenser ett införande 
av Tekla Structures skulle ha. Räkneexemplet kollar dels rent på 
modelleringstid kontra den tid som det i dag tar att framställa handlingar 
men även på om det finns andra fördelar med ett BIM-program som kan 
generera kronor i slutändan.  

1.5 Disposition 

Rapportens inledande kapitel handlar om bakgrunden till detta 
examensarbete, hur det är upplagt, vilka intressenter som är inblandade och 
vilka frågeställningar som ska besvaras. Kapitlet innefattar även bakgrund, 
syfte och mål, avgränsningar, disposition samt en företagspresentation av 
BGK.  

I kapitel två återfinns den teoretiska bakgrunden där utvecklingen följs från 
ritbord och penna via CAD till dagens försiktiga intrång i BIM och 3D-
modeller. Anledningen till att fler och fler i dag går från ”döda” sträck i en 
2D-miljö till informationsbärande objekt i 3D-miljö tas också upp 
tillsammans med en beskrivning av Tekla och Tekla Structures, 
modelleringsprogrammet som används vid analysen av detta examensarbete. 
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I nästa kapitel går det att läsa om hur arbetet tog form och undan för undan 
blev denna rapport. Vilka förberedelser som gjordes, vilka kontakter som 
knöts och vilka arbetsmoment som genomfördes för att analysen skulle bli 
fullgod. 

I kapitel fyra redovisas resultatet av examensarbetet där slutsatser och 
diskussion finns med. Olika förslag på fortsättning, både för BGK och 
framtida examensrapporter, finns med utgångspunkt från funderingar, 
utanför detta examensarbete, som kan vara intressanta att analysera.  

Kapitel fem, sex och sju ger olika härledningar i form av referenser, sökord 
och bilagor.  

1.6 Företagsbeskrivning BGK 

BGK är en konsultfirma i Huskvarna som huvudsakligen jobbar med 
byggkonstruktioner, grundundersökningar och markprojektering. Bygg och 
geokonstruktioner AB har ett brett utbud av tjänster när de förutom bygg- 
och markkonstruktion även erbjuder sig att vara kvalitetsansvarig, tar hand 
om brandprojektering och olika besiktningar, till exempel slutbesiktning, 
balkongbesiktning och sprickbesiktning inför sprängning.  

1989 startade Gunnar Karlsson företaget som i dag är arbetsplats för 8 
ingenjörer/tekniker inom både bygg- och geokonstruktion. Till en början var 
den huvudsakliga sysslan byggnadskonstruktioner men i mitten av nittiotalet 
utökades verksamheten med att innefatta även geoteknisk undersökning. 
Henrik Sundberg, handledare för detta examensarbete, är en av två 
ingenjörer som tillsammans med Gunnar huvudsakligen jobbar med olika 
konstruktionshandlingar som stomdimensionering, bygglovshandlingar och 
konstruktionsritningar, vilka de framställer i ADT.   

BGK åtar sig i regel inte några riktigt stora konstruktionsprojekt utan 
konstruktörerna sitter för det mesta med flera mindre projekt parallellt. BGK 
själva säger att de åtar sig det mesta, utom möjligtvis flerbostadshus. Det är 
inget aktivt val utan beror mer på kunderna som de idag har. Industrier, 
villor och kontor är det de sysslar mest med, både nybyggnationer och 
ombyggnationer. Landstingsfastigheter och Gärahovs Bygg AB är BGK:s 
största kunder där uppdragen kan skilja sig en hel del åt, något som bara 
uppskattas hos personalen.  

BGK har en årsomsättning på cirka sju miljoner och är hoppfulla inför 
framtiden. Företaget har en stark kundkrets och inom området 
markundersökningar är de relativt ensamma i trakten. BGK har en ljus 
framtid och, för att låna Gunnar Karlssons ord, ”växer ständigt”.
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2 Litteraturstudie 

2.1 Från ritbord till CAD 

Av tradition är byggbranschen konservativ och nya metoder och arbetssätt är 
ofta tröga att introducera. Det visas av att byggmetoder som inte fick 
användas före 1994, men som idag är godkända, fortfarande är svåra att 
acceptera för branschen.1   

Fram till 90-talet projekterades allt till ett bygge i 2D, från början med hjälp 
av papper, penna och linjal och senare med hjälp av CAD-baserade program 
som också bara behärskade de två dimensionerna.2 Den tredje dimensionen 
visualiseras med hjälp av olika typer av linjer och symboler i en traditionell 
2D-ritning. Vid samgranskningen mellan olika 2D-handlingar behöver man 
ofta flera ritningar för att kunna få en någorlunda komplett vy. Då den 
tredje dimensionen aldrig riktigt kom fram vid dessa granskningar blir 
kvalitén låg och det förekommer en hel del kollisioner mellan olika 
byggdelar, något som borde ha blivit löst i projekteringsskedet men som 
istället får lösas på arbetsplatsen.3  

Något annat som gjordes med hjälp av 2D-ritnigar var att ta fram 
mängdförteckningar av till exempel balkar, antal bultar och betongmängder, 
detta för att kunna sätta kronor och ören på ett helt projekt. Då man ritade 
linjer i ett CAD-program fanns inga möjligheter till att använda sig av 
programmet för att göra ovanstående, utan man fick sitta och räkna med 
hjälp av papper och penna eller i något kalkylblad. Detta räknande var 
tidskrävande och kostade mycket pengar. När det blev ändringar i projektet 
måste även mängdförteckningarna ändras och det medförde ändringar för 
flera aktörer och i flera poster i ett projekt. Informationen fanns på så sätt 
med i flera underlag utan någon som helst relation till varandra. Denna 
revideringsprocess var som gjord för att förorsaka många fel och upplevdes av 
många som tråkig och gammaldags.4 

Något som var, och fortfarande är viktigt är att alla inblandade parter i ett 
projekt har en gemensam bild av projektet. För att kunna föra en diskussion 
i planeringen använde man sig av 2D-ritningar och beskrivningar, i form av 
text, som hjälpmedel i beslutsprocessen. Dessa handlingar fick varje part 
tolka själva vilket kunde leda till: 

 

                                                 
1 Pekkari, Mikael (2003) Allt talar för trä, Pusselbiten 24 augusti 2003 http://64.233.183.104/ 
  search?q=cache:JgqgjEgvuIgJ:www.kongressen.se/tidning/pusselbiten1.pdf  (Acc 2008-05-07) 
2 Edgar, Jan-Olof (2004) IT Stöd för industriellt byggande, Cad och ritnytt 
  häfte nr: 2 år 2004, Malmö, ISSN 0282-5708 
3 Jongeling, Rogier (2008) BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt  
  http://epubl.ltu.se/1402-1528/2008/04/LTU-FR-0804-SE.pdf (Acc 2008-04-05) 
4 Jongeling, Rogier (2008) BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt  
  http://epubl.ltu.se/1402-1528/2008/04/LTU-FR-0804-SE.pdf (Acc 2008-04-05) 



Litteraturstudie 

6 

• Missförstånd då inte alla aktörer gör samma tolkning. 

• Att tolka ritningar tar lång tid, tid som inte alla anser sig ha, det 
medför att alla i beslutsprocessen inte är med i den utsträckning som 
de bör. 

• Att informationen är uppdelad på många ritningar och beskrivningar 
vilket i många fall leder till att endast en del av informationen kan 
granskas och hanteras.1  

2.2 Från CAD till BIM 

För att hjälpa beställare i ett tidigt skede i byggprocessen har arkitekter en tid 
använt sig av 3D-modeller för att visualisera sin vision. Även 
ventilationsprojektering har sedan en tid gjorts i 3D då det finns BIM-
program som räknar ut erforderliga luftmängder och lufttryck, något som 
kan vara både komplicerat och tidskrävande för hand. Konstruktörer är den 
grupp som minst använder sig av 3D-projektering, då det har saknats 
incitament för att gå över till BIM, vilket försvårar samgranskningen av 
handlingarna. På 90-talet började vissa företag att försöka komma tillrätta 
med detta och började se möjligheterna med att modellera i BIM. Genom 
att projektera med hjälp av BIM kunde man i ett tidigt skede upptäcka 
kollisioner mellan byggelement och ändra modellen redan i 
projekteringsskedet för att undvika dess krockar i produktionen.2  
 

 
Figur 1:  Exempel på sektion från ADT, ett 2D-program, där linjerna är döda. 

                                                 
1 Jongeling, Rogier (2008) BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt  
  http://epubl.ltu.se/1402-1528/2008/04/LTU-FR-0804-SE.pdf (Acc 2008-04-05) 
2 Ullgren, Martin 3D-projektering effektiviserar byggprocessen 
  http://www.sbi.se/uploaded/dokument/files/3d- 
  projektering%20effektiviserar%20byggprocessen.pdf (Acc. 2008-03-31) 
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När man ger objekten information som till exempel densitet, information 
om vad de olika objekten representerar i verkligheten och vilken relation de 
har till varandra kallar man det för BIM, Building Information Model som 
på svenska översätts med Byggnadsinformationsmodell. BIM fungerar som 
en informationsbärare för handlingarna i ett projekt där det förr bara ritades 
döda linjer, se figur 1, ritas idag objekt som i sig kan bära information 
genom hela byggprocessen, från planering in i förvaltningsskedet. En 3D-
modell behöver inte nödvändigtvis vara en BIM, ibland är 3D-modellen 
enbart en visualiseringsmodell. BIM blir den först när det kopplas 
information till objekten oberoende av om det är en 2D eller 3D modell. 1  
 

 
 
Figur 2:  Exempel från Tekla Structures, ett BIM-program, där sektion och 

plan genereras från samma modell 

 

Figur 2 visar en 3D-modell över samma byggnad som figur 1, Råslättsskolan 
hus 01. I modellen går det enkelt att zooma och vrida runt i för att se en 
specifik detalj, eller helheten. Varje objekt i figur 2 är informationsbärande 
och innehåller information rörande till exempel stålkvalité, vikt, pelartyp och 
hur objekten ska kopplas samman. 2 Det finns möjligheter att göra 
dimensioneringar i ett BIM-program för att sedan föra över resultatet till ett 
modelleringsprogram i likhet med Tekla Structures, varifrån man i sin tur 
generera ritningar3. 

                                                 
1
 Jongeling, Rogier (2008) BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt  

  http://epubl.ltu.se/1402-1528/2008/04/LTU-FR-0804-SE.pdf (Acc 2008-04-05) 
2 Tekla (2008) www.tekla.com (Acc. 2008-04-21) 
3 WSP byggprojektering (2006) http://www.wspgroup.se/upload/documents/ 
  PDF/Sweden/WSP_Byggprojektering_sv.pdf (Acc. 2008-05-07) 
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Studier visar på fördelar med BIM-projektering för alla i byggprocessen. Där 
har det framkommit att kvalitén ökar och tiden det tar att arbeta med dessa 
handlingar minskar. Det är inte framtagandet av systemhandlingar som är 
den stora tidsvinsten, det tar ungefär samma tid som att rita i 2D. Det är 
framtagandet av bygghandlingar och alla analyser man kan göra direkt ur sin 
modell som sparar tid. Ur modellen kan man ta fram mängdförteckningar, 
tillverkningsritningar, visualisering, kalkyler, produktionsplanering och 
modellen lämpar sig bra för samgranskning. Ytterligare en fördel med att 
modellera i BIM är att man undviker kollisioner och oklara ritningar vilket 
medför att antalet frågor från arbetsplatsen sjunker drastiskt.1  

 

Figur 3:  Skillnaden i arbetsbelastning, enligt undersökning, med hjälp av BIM-
verktyg jämfört med 2D-CAD-verktyg. 

Arbetsinsatsen är högre för 2D-projektering än den är med BIM, då 
inkluderat den tid som det tar att göra alla analyser i ett 2D-projekt. Vid 
BIM krävs det dock en större insatts inledningsvis, se figur 3. Det är viktigt 
att påpeka att en projektering i BIM-verktyg inte nödvändigtvis resulterar i 
en kortare projekteringstid.2   

Många BIM-program är i dag specialiserade på en viss produkt. Tekla 
Structures inriktar sig till exempel nästan uteslutande på stål och betong. För 
att kunna rita in ytterligare konstruktionsdelar av trä, tegel och glas måste 
man i dag exportera filen och fortsätta projekteringen i ett annat program. 
Häri ligger en stor utmaning för utvecklarna av BIM-program, att man ska 
kunna projektera byggnadens samtliga delar i en och samma modell. Även 
inom detta område har programmen kommit en bra bit på vägen3.  

                                                 
1 Jongeling, Rogier (2008) BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt  
  http://epubl.ltu.se/1402-1528/2008/04/LTU-FR-0804-SE.pdf (Acc 2008-04-05)) 
2 Jongeling, Rogier (2008) BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt  
  http://epubl.ltu.se/1402-1528/2008/04/LTU-FR-0804-SE.pdf (Acc 2008-04-05) 
3 Carlsson, Johan (2004) Utveckling och förbättring av 3D-projektering 
  http://www.sbi.se/uploaded/dokument/files/Art_Utveckling%20och%20f%C3%B6rb% 
  C3%A4ttring%20av%203D-projektering.pdf (Acc.2008-05-07) 
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Ett problem är att alla aktörerna i projektet måste använda applikationer som 
fungerar för sin verksamhet och som också är kompatibla med de övrigas. 
Att hantera detta problem ställs det krav på i storstadsregionerna, åtminstone 
om man villa vara med och projektera åt NCC från och med 2008, då det 
måste ske med fungerande BIM-program1.  

Utifrån sin modell går det att koppla tidplaner och kostnadskalkyler. Sen kan 
man under projekteringen visualisera tidplanen och kostnader med tiden och 
se hur produktionen kommer att gå till. När man integrerar bara en tidplan 
till modellen kallas begreppet för 4D-modellering och koppla man sen även 
in en kostnadskalkyl till detta projekterar man i en 5D-modell. Med hjälp av 
dessa modeller kan platschefer spela upp produktionen innan den ens 
kommit igång och få en bild av vad som ska göras och i vilken tid material 
ska levereras till byggarbetsplatsen. Under produktionen går även dessa 
modeller att använda vid möten där frågor om bygget tas upp2.  

2.3 Tekla Structures 

Tekla grundades 1966 i Esbo, Finland, och har sedan starten byggt tekniska 
mjukvarulösningar för energinät, byggnader och infrastruktur. 2000 
noterades Tekla på Helsingforsbörsen och finns idag över hela världen med 
kontor i Finland, Sverige, Norge, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA, 
Malaysia, Japan, Kina och Förenta Arabemiraten3.  

 
 

Figur 4: Exempel på modell i Tekla Structures där detaljer plockas direkt ur 
modellen. 

                                                 
1 Jongeling, Rogier (2008) NCC satsar stort på 3D, BIM och virtuellt byggande,  
  http://www.cad-q.com/sv/Aktuellt/Nyheter/NCC-satsar-stort-pa-3D-BIM-och- 
  Virtuellt-Byggande/ (Acc. 2008-03-31) 
2 Jongeling, Rogier (2008) BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt  
  http://epubl.ltu.se/1402-1528/2008/04/LTU-FR-0804-SE.pdf (Acc 2008-04-05) 
3 Tekla (2008) www.tekla.com (Acc. 2008-04-21) 
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En mjukvara Tekla utvecklar är Tekla Structures som används av 
konstruktörer för att ta fram ritningar åt byggindustrin. Programmet bygger 
på att man ritar en modell i 3D med hjälp av färdiga objekt och sätter 
samman dessa till en färdig stomme, se figur 4. Modellen hjälper 
konstruktören att förhindra kollisioner, den ger också en god översikt över 
byggnaden och dess detaljer då man kan zooma och vrida modellen som 
man vill. Objekten är, som Tekla säger, intelligenta och kan bära 
information genom hela byggprocessen. Görs en ändring i modellen slår den 
igenom på de ritningar och mängdförteckningar ändringen berör. 
Informationen modellen bär med sig är till exempel vikter, hur objekt är 
sammankopplade och hur många av en viss bult som används. Utifrån sin 
modell kan man sedan skriva ut produktions- och tillverkningsritningar samt 
göra en hel del analyser till exempel mängdberäkning av stål och betong. 
Modellen är även tänkt att användas i produktionen, till exempel under 
bygg- och samordningsmöten där den används för att ta reda på hur man på 
bästa sätt ska utföra ett visst moment. Tekla Structures är ett BIM-verktyg 
och med det vill Tekla vara med och forma dagens mjukvara för 
konstruktörer1. 

Tekla Structures används bland annat vid produktion av stora stål och 
betong byggnader. På grund av den inriktningen som programmet har 
används det av större konsultfirmor som riktar sig mot en mera 
industrialiserad tillverkning, men det finns även småföretag som innehar 
licenser på programmet. Enligt Teklas representant i Sverige så finns det 
enmansföretag som börjat använda programvaran.2

 

2.4 Reflektion litteraturstudie 

Information som en BIM kan bära med sig genom hela byggprocessen, från 
planering och in i förvaltningsskedet, visar på fördelarna med en modell 
gentemot en 2D-ritning. En annan fördel Jongeling nämner med BIM-
projektering är att man bara behöver göra en ändring en gång, sedan slår den 
igenom på alla de ritningar och förteckningar förändringen berör. Förutom 
ritningar får man i en BIM hjälp med automatiska kollisionskontroller, 
samordningar och analyser. Det är på grund av detta man kan göra 
ekonomiska vinster med att jobba i en modell och inte själva modulerandet, 
vilket kan vara minst lika tidskrävande som att rita i 2D-CAD. Det finns 
även möjligheter att göra dimensioneringar i ett BIM-program för att sedan 
föra över resultatet till ett modelleringsprogram. WSP byggprojektering 
skriver att man kan spara tid då man bara behöver rita upp en modell en 
gång och sedan göra sina analyser föra att till slut ta fram bygghandlingar. 
Att man kan använda modeller i produktionen för visualisering, 
arbetsberedningar men även till tid- och kostnadsplanering i form av 4D och 
5D ger modellerna ytterligare fördelar.  

                                                 
1 Tekla (2008) www.tekla.com (Acc. 2008-04-21) 
2 Branzell, Peter (2008) försäljare på Tekla (2008-05-05) 
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Tekla Structures har specialiserat sig på stomkonstruktionen och vill man ha 
med stomkompletteringen i modellen behöver man importera den i ett annat 
program. Man kan även välja att gå över till 2D och rita in 
stomkompletteringen där men det tycker vi känns lite bakvänt. När 
modellen exporterats uppstår det enligt WSP byggprojektering även en 
felkälla vid ändringar, då man har två modeller som måste uppdateras, 
stommodellen och stomkompletteringsmodellen. Vi tror att man inom en 
snar framtid kommer att kunna jobba i samma modell, oavsett vilket 
program man föredrar, en linje som även WSP byggprojektering är inne på. 
Att Skanska och NCC, i storstadsregionerna, redan idag kräver att 
konstruktionshandlingar projekteras i BIM visar på att det är på antågande. 
Trots att det finns vissa bitar kvar att lösa när det gäller modeller verkar de 
som idag jobbar i BIM vara helt överens om att den arbetsmetoden är att 
föredra.  
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3 Genomförande 

I inledningsskedet upprättades en tidplan över arbetet där varje moment 
skrevs ner och gavs en viss tid. Syftet med tidsplanen var inte att den slaviskt 
skulle följas utan att alla olika delar i examensarbetet skulle hinnas med och 
ges erforderlig tid.  

Med en klar arbetsstruktur togs det i samarbete med BGK fram en 
frågeställning som examensarbetet skulle svara på. Till hjälp i arbetet med 
analysen byggdes det upp en 3D-modell i Tekla Structures av Råslättsskolan, 
hus 01. Modellen byggdes efter samma dimensioner som BGK använt när de 
utarbetade konstruktionen efter arkitektens ramar.  

Det har även genomförts intervjuer med Henrik Sundberg, handledare för 
examensarbetet och konstruktör på BGK, Mikael Gunnarsson och Lennart 
Gustavsson konsulter på WSP, som alla varit inblandade i projektet 
Råslättsskolan. Syftet med samtalet var att se hur deras arbete påverkas om de 
får handlingar i 2D eller 3D, vad de föredrar och vilka fördelar och nackdelar 
de ser. Under samtalets gång berördes också i vidare perspektiv BIM:s vara 
eller inte vara.  

Ett räkneexempel har även räknats fram där det satts kronor på ett eventuellt 
införande av BIM-programmet Tekla Structures på BGK. Räkneexemplet 
behandlar dels modelleringstid kontra den tid som det i dag tar att framställa 
handlingar i 2D men även på om det finns andra fördelar med ett BIM-
program som kan generera kronor i slutändan.  

3.1 Modelleringsarbete 

För att med ett eget modelleringsarbete kunna avgöra vilka fördelar som 
finns med att modellera i 3D bör man jobba i ett program som är allmänt 
accepterat och används i branschen. Som programvara till modellerandet av 
Råslättsskolan valdes därför Tekla Structures, ett välanvänt program som 
används i stora delar av världen. Att programvalet föll på Tekla Sturctures 
beror på författarnas tillgång till och kunskap i programmet men även på 
grund av att det var ett program som BGK har tittat på. Det finns fler BIM-
program som kan vara ett alternativ, till exempel Revit från Autodesk.  

Modellen byggdes upp efter de CAD-ritningar som erhållits från BGK som 
dimensionerat och projekterat tillbyggnaden av Råslättsskolan. 
Modelleringen började med att ett gridnät lades ut efter systemlinjerna som 
BGK ritat in på sina ritningar. Olika höjder kopplades till griden innan 
grundplattan sattes på plats. Pelare och balkar av stål placerades ut och till 
sist, efter att limträbalkar och bjälklag kapats och placerats på plats, 
kopplades allt samman med bultar eller svetsar. När modellen var klar var 
det dags att plocka fram ritningar som visade planer, sektioner och detaljer. 
Tillverkningsritningar genererades smidigt ur modellen där all information 
fanns med, svetsar, kaplängder och håldimensioner för bultar. 
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Sektioner och planer jämfördes med detaljer och byggandet av modellen blev 
ett verktyg när det gällde att bedöma hur komplicerat det är att undvika 
kollisioner då man ritar i 2D. Eftersom rapporten enbart belyser 
konstruktionshandlingar är det bara stommen som modellerats upp.  

När man projekterar i 2D krävs det att man ritar flera ritningar på varje 
detalj, ett arbete man slipper helt då man projekterar i 3D. Under 
modelleringsarbetet skapade detta lite förvirring då alla vyer inte fanns med 
och det var oklart hur vissa detaljer såg ut. 

3.2 Reflektion modelleringsarbete 

Då arbetet med modellen bara skett i Tekla Structures var ritningarna som 
genererades mindre detaljrika än ritningarna som BGK gjort bygghandlingar 
av, se bilaga 1. Modellen hade kunnat exporteras och stomkompletteringar 
hade kunnat infogas i modellen, men då det inte berörde examensarbetets 
primära område har studenterna valt att utelämna det.  

Under arbetet var det flera saker som uppmärksammades rörande 2D och 
3D handlingar. Att tolka ritningarna för att kunna bygga upp en riktig 
modell var stundtals svårt, framförallt när längder och dimensioner försöktes 
ta fram utifrån planritningen. När vi sedan tittade på de specifika detaljerna 
var det flera längder som fick justeras då byggdelen på planritningen bara var 
markerad medan den på detaljritningen var utritad i sitt sammanhang. När 
vi skulle generera ritningar ur modellen såg vi hur smidigt det var att ta fram 
olika ritningar ur modellen, till exempel tillverkningsritningar. För att ta 
fram tillverkningsritningar ur ADT måste man däremot rita samtliga vyer för 
hand innan man kan skicka iväg dem för tillverkning.  

En fördel med ett program som Tekla Structures är att 
tillverkningsritningarna är smidiga att generera och redan i modellen valdes 
att svetsningen så långt som möjligt skall ske på fabrik. I produktionen 
handlar det mycket om att bygga ett stort pussel med färdigtillverkade bitar. 
I en BIM genereras detaljritningar utan några problem, vid 2D-projektering 
krävs det flera ritningar från olika vyer på varje detalj. Under 
modelleringsarbetet blev det lite förvirrande då inte alla vyer fanns med och 
det var oklart hur vissa detaljer såg ut. 

Ritningarna som erhållits från BGK var tydliga, men att bläddra mellan 
ritningar komplicerar helhetssynen och de bitar man i 2D försöker placera på 
rätt ställe, planer, sektioner och detaljer, faller av sig själv på plats i en 
modell. En konstruktör som arbetar i 2D måste hålla den tredje 
dimensionen i huvudet för att kunna avgöra om det förekommer kollisioner 
vilket är väldigt svårt. Ett program som Tekla Structures har automatisk 
kollisionskontroll vilket gör det väldigt lätt.  
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3.3 Intervjuer 

För att få en större förståelse för branschen idag kontaktades tre konsulter 
inblandade i projektet Råslättsskolan för en intervju. Den första intervjun 
tog plats på BGK med Henrik Sundberg och hade utgångspunkten i hur 
dagens 2D-miljö upplevs, om den har några brister/styrkor och vad han 
tycker kan saknas. Senare bokades det också in en intervju med Mikael 
Gunnarsson och Lennart Gustavsson konsulter på WSP Systems, där 
samtalet till stor del kretsade kring skillnaden mellan 2D- och BIM-
projektering av installationshandlingar.  

Under projektets gång har även kontakt tagits med fler personer vars hjälp 
varit till nytta för examensarbetet. Ett exempel är David Thyr, konstruktör 
på Picon Teknikkonsult, som hävdar att 3D-programmen begränsar 
användaren. ”När man ritar i 2D har man fördelen av att kunna utforma 
sina egna lösningar, man är inte låst av ett program”.1  

3.3.1 Henrik Sundberg på BGK 

Sundberg har jobbat på BGK sedan 1999 med diverse uppgifter även om 
tyngdpunkten har legat på husbyggnadskonstruktion. Det han gillar med 
jobbet på BGK är den frihet han har att kunna jobba med det han tycker är 
roligt men även att få ha många bollar i luften tycker han är stimulerande. 
En annan fördel med att jobba på ett företag som har lokala kunder är att det 
är lättare att se de byggnader de ritat på, det är enligt Sundberg 
uppmuntrande.  

Sundberg har alltid jobbat i ADT och har bra koll på programmet och dess 
funktioner. Fördelarna, menar han, är att man får mycket gratis om man 
jämför med att rita för hand. Brister, som Sundberg ser med programmet, är 
att man måste göra allt själv så som att rita detaljer från olika vinklar, 
sektioner och planer. Ändringar som görs på en plan följer inte med 
automatik på sektionerna och vise versa. Funktioner Sundberg saknar i 
programmet är ett enkelt sätt att ta fram tillverkningsritningar och detaljer 
vilket idag är mycket tidskrävande arbete. Av det han sett av BIM-
projektering så verkar det som man få mer gratis i dessa modeller av just 
detta.  

                                                 
1 Thyr, David (2008) konstruktör på PICON Teknikkonsult (2008-04-26) 



Genomförande  

15 

Idag lägger Sundberg ner mycket tid till att förklara ritningarna även om 
hans förhoppning är att ritningarna ska vara så tydliga att det inte behövs, 
men det är svårt att lyckas få med allt. Han lämnar aldrig någon detalj 
medvetet, eller tänker att det får lösas på plats, utan ritar alltid med de 
detaljer som behövs för att bygga ett hus. Även om alla detaljer och sektioner 
finns som bygghandlingar kan det på ett större projekt, som Råslättsskolan, 
ge så mycket som 20-30 timmar i merarbete bara att förtydliga 2D-
handlingarna. Framför allt om arbetsledaren är ny och saknar praktisk rutin 
går det åt extra mycket tid till detta. En vanlig vecka kan Sundberg lägga ner 
så mycket som fem timmar på att förklara tidigare utskickade ritningar, vid 
uppstartsskedet i ett projekt, när stommen ska börja resas, kan det även bli 
mer.  

Inför ett bygge måste alla handlingar samgranskas. Idag sker detta, 
samgranskningen mellan arkitekt, konstruktör och övriga konsulter, alltid i 
2D, i alla fall i de uppdrag som BGK är involverade i. För att kunna 
samgranska i 3D krävs att alla inblandade projektörer ritar i modeller och 
Sundberg har svårt att tro att han lämnar ifrån sig BIM-handlingar innan 
krav ställs på detta från beställaren.  

Sundberg hade inte hört talas om uttrycket BIM men innebörden kände han 
till. Att kunna knyta information till olika objekt tycker han är väldigt 
tilltalande, framför allt om man kan få ut informationen i separata 
handlingar, till exempel rumsbeskrivning. I programmet ADT finns 
objektsinformation till viss del, bland annat kan linjerna som markerar 
armeringsjärn bära information om till exempel kvalité. Landstinget, som de 
jobbar mycket åt, har något som de kallar PTS, vilket kanske kan beskrivas 
som en föregångare till BIM, eller i alla fall att koppla ritningsdetaljer till 
bestämd information, även om de valt att med ett nummer knyta detaljen till 
en bestämd information i ett separat dokument. Objektinformation som 
man inte får med på ritningen ser Sundberg vissa nackdelar med, till exempel 
vid små ombyggnationer då arbetsledaren själv sköter inköpen och bara har 
tillgång till ritningen.  

I ett projekt kan det ofta vara mycket att hålla reda på, framför allt när man 
har uppdrag åt landstinget. Även om man försöker att få med allt är det lätt 
hänt att någon liten detalj eller att någon information glöms bort. Då vore 
det praktiskt med en digital mall där alla data samlas och varje ändring förs 
in på de berörda platserna. 

Sundberg har hört talas om några modelleringsprogram men aldrig använt 
något. En gång har han dock ritat installationsritningar i 3D i ADT, men 
det gjorde han för att kunna få en överblick över de krångliga 
rördragningarna och för att undvika kollisioner. Slutsatsen han drog var att 
ADT lämnade en hel del att önska när det gällde 3D-modellering, i alla fall 
när det utfördes på det sättet som han gjorde. 
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Vad gäller BIM ställer sig Sundberg positiv. Han tror att inom en 
tioårsperiod kommer han säkert börja jobba med det men i dagsläget känns 
det inte som om någon vill betala för det. Men om någon gjorde det skulle 
det givetvis vara kul fyller han i. Det kan till och med vara så att 
programmen behöver förbättras och förenklas för att passa en bredare grupp 
av företag och uppdrag.  

Han har inte hört talats om att någon i Jönköpingsregionen kräver BIM, 
däremot har han hört något om att Skanska Göteborg vill ha 
konstruktionshandlingar i modellform. Idag verkar det mest vara arkitekt- 
och ventilationshandlingar som görs i BIM då de sett fördelarna i sina 
projekt att jobba i BIM. Vilka som kommer vara först med att kräva 
konstruktionshandlingar i modellform kan Sundberg bara gissa sig till, men 
att det är något väletablerat större företag som blir först tvekar han inte på. 
Det är de som har resurserna att dra igång något sådant på riktigt. 

Att BGK kör igång med BIM är inte alls någon omöjlighet, de har tidigare 
tittat på olika BIM-program och det sista halvåret har ett intresse för Tekla 
Structures väckts, det de behöver är någon konstruktör som har intresse och 
tid. Till en början så skulle det antagligen mestadels handla om att ta fram 
olika tillverkningsritningar i stål. En smed de gör dessa handlingar åt har 
tidigare har jobbat efter ritningar framtagna ur Tekla Structures och tyckt att 
de var tydliga. Men efter hand så skulle det säkert bli mer, framför allt då 
stommen ska konstrueras. När stomkompletteringen ska ritas kommer det 
nog till en början ändå vara ADT som gäller, då byggmaterial som skivor och 
isolering idag inte finns med som objekt i Tekla Structures.  

En fördel Sundberg ser i att följa med i teknikutvecklingen är rekryteringen 
av personal, då det känns mer lockande att jobba med den senaste tekniken 
och på ett företag som vill framåt. Extra tydligt blir det nog om man letar ny 
personal bland unga och nyutexaminerade ingenjörerna. 

Vad gäller branschandelar så kan det säkert hjälpa till att man kan modellera 
i BIM, men nu, under en högkonjunktur, handlar det mer om att hinna med 
det man har än att roffa åt sig nya andelar på marknaden. Som Sundberg ser 
det är enda sättet att få fler marknadsandelar nu, för BGK, att anställa nya 
medarbetare och på så sätt köpa sig mer tid åt sina kunder.  

I projektet Råslättsskolan, säger Sundberg, har arkitektens handlingar legat 
till grund för de övrigas projektering och har då, i sin kreativitet, fått ta 
hänsyn till hur stommen efter hand byggds upp. 
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3.3.2 Mikael Gunnarsson/Lennart Gustavsson, konsulter på WSP 

Gustavsson har jobbat med VVS på WSP i 12 år och till en början 
projekterade han i Point (en applikation till Auto-CAD). Fram till 1998 
projekterade han uteslutande i 2D men numera jobbar Gustavsson i en 
BIM-applikation som heter MagiCAD. För Gustavsson tog det ungefär ett 
projekt att lära sig den nya tekniken. Att gå tillbaks till 2D är helt otänkbart 
och de få gånger som BIM-programmet saknar komponenter skapar han nya 
och programmets korrekthet och analyserande egenskaper är ändå en stor 
fördel. I programmet kan man räkna fram tryckfall, ljudbrus och 
flödessummering något som förr var mycket tidskrävande då det gjordes för 
hand. Att idag göra en ändring är smidigt och nya resultat får man 
omedelbart, förr drog man sig i det längsta för att ändra på ett 
färdigprojekterat system då det medförde många timmars merarbete i form 
av beräkningar. Handlingarna de nu lämnar ifrån sig är betydligt säkrare och 
frågorna om dessa från entreprenören har sjunkit drastiskt sedan de började 
projektera i BIM. 

Gunnarsson har jobbat som el-konsult på WSP sedan 1994. De senaste fem 
åren har han projekterat i BIM istället för 2D som de gjorde tidigare. Även 
el-konsulterna jobbar i MagiCAD även om det inte är lika utvecklat för el-
beräkning som det är för VVS. Programmet utvecklas hela tiden och 
Gunnarsson hoppas att det inom en snar framtid kommer att kunna beräkna 
löpmeter på kablar, men även att 3D-visualiseringen blir mer exakt än den är 
i dag. Fördelarna med BIM är stora och även om det inte är fulländat i dag 
så finns det inga tankar på att gå tillbaka till 2D-projektering.  

I projektet Råslättsskolan har Gustavsson och Gunnarsson utifrån 
arkitektens handlingar gjort installationshandlingar, de har även fått del av 
BGK:s ritningar för att veta hur den bärande konstruktionen ser ut. Problem 
som uppstått under tiden har varit arkitektens handlingar, där man tror att 
det var första projektet som ritades i 3D för arkitekten. Då de i ett senare 
projekt gjorde ventilationshandlingar med samme arkitekts handlingar 
kunde de se en klar förbättring av underlaget. Även om Råslättsskolan 
projekterats i 3D har all samgranskning gjorts i 2D, framöver tror de dock 
att all samgranskning kommer att ske i en och samma modell.  
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Att BIM är mer exakt är de båda överens om och de ser bara fördelar med att 
jobba i modeller oavsett storleken på projektet. Har man väl kommit över 
tröskeln in i programmet finns det ingen anledning att sluta, även om det 
bara är några rör som ska projekteras. Fördelarna är att man har bättre koll 
på höjderna, samordningen fungerar bättre och det blir mycket färre 
kollisioner. Beräkningarna när det gäller VVS blir mer exakta, görs snabbare 
och att ändra något går smidigt. Dimensioneringen av systemen blir mer 
exakta idag än förut då de ofta överdimensionerades. Sen de började jobba i 
modeller har de också fått större tilltro till de handlingar de lämnar ifrån sig. 
Några konstruktionshandlingar i 3D har däremot inte Gunnarsson eller 
Gustavsson sett. De vet om att WSP-byggprojektering använder Tekla 
Structures sedan en tid tillbaka men det är inget som de samprojekterat med 
själva.  

Gunnarsson och Gustavsson har inte själva stött på någon beställare som 
idag kräver att de ska projektera i BIM, men de vet att vissa kommuner har 
blivit introducerade i tekniken och sett fördelarna och därefter börjat kräva 
BIM-handlingar. En entreprenör i Norrland övertygades om dess fördelar 
när de till en början skeptiskt fick en modell som bygghandling. Numera 
kräver de alla handlingar i modellform och projektören lyckades på så sätt 
konkurrera ut flera av sina konkurrenter. Det är antagligen vad som måste 
till för att entreprenörer ska bli övertygade om fördelarna med att projektera 
i BIM, det som kommer att få dem att använda sig av modeller i framtiden.  

När frågan ställdes om det kan bli aktuellt att sälja mängdförteckningar till 
beställaren blev svaret överraskande. Visst händer det, och när WSP är 
involverade i en totalentreprenad så utnyttjar de alltid mängderna, men de 
var inte så säkra på om beställaren verkligen vill ha färdiga listor eller om 
han/hon för den delen är villig att betala för det när det rör sig om en 
utförandeentreprenad. Mängderna när det gäller VVS finns redan i modellen 
men det kan finnas ekonomiska fördelar för beställaren med att låta 
entreprenören själv räkna fram materialet.  
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3.3.3 Tillverkningsindustrins erfarenhet av 2D och 3D 

Byggbranschen är på väg in ett nytt skede. För att kunna avgöra vilka 
konsekvenser den nya arbetsmetoden ger jämförs här med en bransch som 
gjort övergången från 2D till 3D, nämligen tillverkningsindustrin. Efter att 
ha jobbat inom tillverkningsindustrins och sett övergång från 2D till 3D på 
nära håll är Samuel Wikströms erfarenhet att det från början var svårt p.g.a. 
en konservativ inställning hos konstruktörerna. De ansåg att de ritade snabbt 
i en 2D-miljö och att ett nytt verktyg bara skulle var krångligt att behöva lära 
sig. När övergången till 3D-program utvärderats och fördelen med den nya 
metoden erfarits visade det sig att den nya tekniken hjälpte användaren med 
mycket mer än det traditionella 2D-programmet gjort. Idag används 2D 
bara i enklare konstruktioner och i sammanhang där man inte behöver ta 
hänsyn till den 3:e dimensionen1.  

3.4 Reflektion intervjuer  

I en annan bransch har Wikström, före detta maskinkonstruktör, sett att 
trögheten från konstruktörerna fördröjt övergången till 3D, men så här i 
efterhand när fördelarna upplevts ställs det inga frågor om den nya 
arbetsmetodens vara eller inte vara. Innan Gunnarsson och Gustavsson 
började modulera i BIM innehöll de handlingar som de lämnade ifrån sig 
ofta brister, men att helt undvika kollisioner är i det närmaste en omöjlighet 
utan intelligensen i ett BIM-program. Dessa brister medförde att de som var 
ute i produktionen ringde och behövde hjälp med att lösa dessa situationer. 
Enligt Gunnarsson och Gustavsson är nu projekteringen mycket säkrare då 
allt görs i BIM och de handlingar de lämnar ifrån sig är mer exakta än förr 
vilket visar sig i att frågorna från produktionen minskat drastiskt. Detta är 
bara en av flera vinstkällor med BIM-projektering för el- och VVS-
projektörerna. Att nu få hjälp med mycket som de tidigare var tvungna att 
göra för hand är en stor tidsparare men det ger också projektet en större 
exakthet. Det de fortfarande saknar är en gemensam modell som alla i 
byggprocessen arbetar i, framförallt de samordningsfördelarna det skulle föra 
med sig. Vi tror att en gemensam modell som samtliga inblandade parter 
arbetar i ligger en bit in i framtiden. 

Vi är också övertygade om att handlingar från modeller skulle spara in tid i 
form av minskat antal frågor från produktionen, något som Gunnarsson och 
Gustavsson på WSP tydligt märkt av. Vi tror även att BGK skulle kunna 
höja sitt anseende hos beställare när antalet oklarheter i bygghandlingarna 
minskar och kvalitén ökar. Att BGK:s attraktionskraft, gentemot andra 
företag, skulle öka i fråga om nyanställning är enligt Sundberg troligt som en 
följd av införandet av BIM i och med att det finns ett intresse bland unga 
ingenjörer att använda den senaste tekniken.  

                                                 
1 Wikström, Samuel (2008) f.d. maskinkonstruktör på Caran (2008-05-07) 
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Att sälja mängdlistor ur modellen skulle kunna vara en välkommen 
inkomstkälla för projektörerna men enligt Gunnarsson och Gustavsson på 
WSP är beställaren troligen mer intresserade av att de som räknar på jobbet, 
vid en utförandeentreprenad, ska hitta förslag på ett billigare alternativ. Vid 
en totalentreprenad utnyttjar WSP Systems redan idag mängdlistor 
framtagna ur modellerna. Att BIM är på ingång är något Gunnarsson och 
Gustavsson är helt överens om och enligt dem tyder allt på att beställare och 
entreprenörer nu börja se fördelarna med projekteringsformen.  

3.5 Räkneexempel 

I detta avsnitt görs ett försök till att sätta pengar på de besparningar som 
konstruktören och entreprenören kan göra då man projekterar med hjälp av 
BIM. De procentsatser och antaganden som används här är utifrån intervju 
med Sundberg eller framtagna ur Jongelings rapport ”BIM istället för 2D-
CAD i byggprojekt ”.1  

3.5.1 BGK:s besparning 

Den verkliga kontraktssumman för projekteringen av Råslättsskolan var inte 
tillgänglig för detta examensarbete. Ett antagande är gjort utifrån intervjun 
med Sundberg där han trodde att BGK lagt ner ca 400 timmar á 500 kr2. 
Summan är väldigt grovt tagen och visar mer på en princip än på en faktisk 
besparing i fallet Råslättsskolan.  

Kontraktssumman beräknas utifrån dessa uppgifter vara 200 000 SEK  

Investeringar BGK behöver göra för att kunna projektera med Tekla 
Structures är: 
Programvara: 15 000 EUR (139 800 SEK, 1 EUR = 9,32 SEK) 
Licens:  2 500 EUR3 (23 300 SEK, 1 EUR = 9,32 SEK4) 

Här räknas att programmet ska var betalt på 5 år och BGK inte lånar några 
pengar för denna investering. Hade BGK istället för att investera i 
programvaran placerat pengarna på ett sparkonto räknas här med en 
sparränta på 3,5 %, vilket är en ränta Swedbank lovar sina kunder5.  

                                                 
1 Jongeling, Rogier (2008) BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt  
  http://epubl.ltu.se/1402-1528/2008/04/LTU-FR-0804-SE.pdf (Acc 2008-04-05) 
2 Sundberg, Henrik (2008) konstruktör på BGK (2008-04-25) 
3 Branzell, Peter (2008) försäljare på Tekla (2008-05-05) 
4 Riksbanken (2008) www.riksbanken.se (Acc 2008-05-07) 
5 Swedbank (2008) http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,28781,00.html   
  (Acc 2008-05-20) 
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Vad BGK skulle kunna tjäna per år om de placerat pengarna på banken: 
år 1 (139 800 + 23 300) × 0,035 = 5 700 SEK 
år 2 (139 800 + 23 300 × 2 + 5 700) × 0,035 = 6 700 SEK 
år 3 (139 800 + 23 300 × 3 + 6 700) × 0,035 = 7 600 SEK 
år 4 (139 800 + 23 300 × 4 + 7 600) × 0,035 = 8 400 SEK 
år 5 (139 800 + 23 300 × 5 + 8 400) × 0,035 = 9 300 SEK 

Investering per år för BGK inklusive de ränteintäkter de förlorar då de inte 
placerade pengarna på banken. 

(139 800 + 23 300 × 5 + 5 700 + 6 700 + 7 600 + 8 400 + 9 300) / 5 = 
58 800 SEK/år   

3.5.1.1 Räkneexempel 1 

Efter intervjun med Sundberg görs antagandet att BGK skulle kunna tjäna 
mellan 20 och 30 timmar på ett projekt i storlek som Råslättsskolan, eller 5 
timmar per vecka. Utifrån litteraturstudien får de den besparingen på grund 
av att handlingarna de lämnar ifrån sig blir tydligare och de slipper förklara 
dessa muntligt eller med nya ritningar.  

Tidsbesparingarna per projekt räknas som 25 timmar av 400 eller 5 timmar 
per vecka vilket motsvarar 6,25% alternativt 12,5%. Utifrån detta görs ett 
räkneexempel med 10 % tidsbesparing.  

Besparing 200 000 × 0,10 = 20 000 SEK 

Hur många projekt, i storlek med Råslättsskolan, behöver BGK göra varje år 
för att motivera investeringen? 

58 800 / 20 000 = 3 st (2,9) 

3.5.1.2 Räkneexempel 2 

Enligt räkneexempel Roger Jongeling gjort, efter att han intervjuat 
konstruktörer, uppskattar han att de kan spara mellan 0 % - 20 % . Den 
stora vinsten med BIM är alla analyser som går att göra.1 Här räknas med en 
tidsvinst på 0 % då BGK troligtvis inte få betalt för dessa analyser till en 
början. 

Besparing 200 000 × 0 = 0 SEK 

Då det inte skapas någon tidsvinst gör BGK här en förlust på 58 800 SEK 
per år. 

 

                                                 
1 Jongeling, Rogier (2008) BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt  
  http://epubl.ltu.se/1402-1528/2008/04/LTU-FR-0804-SE.pdf (Acc 2008-04-05) 
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3.5.2 Entreprenörens besparning 

Enligt Jongeling kan man vid en totalentreprenad då BIM tillämpats vid 
projekteringen spara 4,1 %1 av entreprenadkostnaden. Med ett antagande 
utifrån hans rapport uppgår konstruktörens kostnad vid en totalentreprenad 
till ca 1 %2 av entreprenadkostnaden. Entreprenadkostnaden för 
Råslättsskolan blir i så fall: 

200 000 / 0,01 = 20 000 000 SEK 

Detta ger en total besparning för entreprenören på:  

20 000 000 × 0,041 = 820 000 SEK 

En entreprenad medför i de flesta fall ÄTA, spill m.m. Även UE lägger på 
extra för osäkerhetsfaktorer som är svåra att upptäcka vid projektering i 2D. 
Med hjälp av BIM-projektering går dessa osäkerhetsfaktorer att reduceras då 
underlagen är säkrare. I enighet med Jongelings undersökning visas här 
entreprenörens besparningar på grund av mindre kostnader som blir vid 
BIM-projektering. 

Intallationskostnader 3 000 000 SEK  (15 % av TE) 
Målningskostnader 430 000 SEK  (2 % av TE) 
Materialspill 1 550 000 SEK  (8 % av TE) 
Extraarbete entreprenör  1 740 000 SEK  (9 % av TE)3 

Merkostnader vid olika projekteringsformer: 4 
 2D Kostnader (SEK) BIM Kostnader (SEK) Besparing 
ÄTA UE installation 7% 210 000 3% 90 000 120 000 
ÄTA UE målning 10% 43 000 5% 21 500 21 500 
Materialspill 5% 77 500 3% 46 500 31 000 
Extra arb. Entreprenör 5% 87 000 0% 0 87 000 
Minskning av merkostnaderna på grund av BIM-projektering 259 000 

Den totala besparningen, inklusive minskning av merkostnaderna i ett 
projekt i storlek med Råslättsskolan, för entreprenören uppgår till: 

820 000 + 259 000 = 1 079 000 SEK  

Vilket motsvarar en besparing på 5,3 % av byggkostnaden. 

                                                 
1 Jongeling, Rogier (2008) BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt, sida 26,  
  http://epubl.ltu.se/1402-1528/2008/04/LTU-FR-0804-SE.pdf (Acc 2008-04-05) 
2 Jongeling, Rogier (2008) BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt, sida 26,  
  http://epubl.ltu.se/1402-1528/2008/04/LTU-FR-0804-SE.pdf (Acc 2008-04-05) 
3 Jongeling, Rogier (2008) BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt, sida 26,  
  http://epubl.ltu.se/1402-1528/2008/04/LTU-FR-0804-SE.pdf (Acc 2008-04-05) 
4 Jongeling, Rogier (2008) BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt, sida 26,  
  http://epubl.ltu.se/1402-1528/2008/04/LTU-FR-0804-SE.pdf (Acc 2008-04-05) 
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3.6 Reflektion räkneexempel 

Räkneexempel 1 visar att BGK skulle klara av att investera i ett BIM-
program som Tekla Structures om de kommer att utföra minst tre projekt i 
storlek med Råslättsskolan per år under de fem första åren. Enligt 
räkneexempel 2 gör de en förlust på knappt 60 000 SEK per år. 

Beräkningen är gjord med uppskattade siffror vilket gör den till mer av en 
vägledning än ett beslutsunderlag. Räkneexemplet refererar bara till 
Jongelings rapport vilket vi kan tycka är en svaghet. Att hitta fler 
undersökningar är svårt och vanligtvis betonas kvalitetsvinsterna med BIM 
framför de ekonomiska. Vi vet att andra, till exempel Branzell1, försäljare på 
Tekla, hävdar att den totala byggkostnaden sjunker med runt 5 % när man 
projekterar i BIM, mer precist vart den faktiska vinsten ligger är det svårt att 
visa på. Även om man inte skulle göra en ekonomisk vinst med att gå över 
till ett program som Tekla Structures tror vi att det kommer att löna sig då 
BGK:s attraktionskraft gentemot entreprenörer, som kommer att kunna 
spara pengar på de nya konstruktionshandlingarn, kommer att öka och 
antagligen generera fler jobb. 

 

 

 

                                                 
1 Branzell, Peter (2008) försäljare på Tekla (2008-05-05) 
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4 Resultat 

4.1 Resultatbeskrivning 

Information som en BIM kan bära med sig genom hela byggprocessen, från 
planering och in i förvaltningsskedet, visar på fördelarna med en modell 
gentemot en 2D-ritning skriver Jongeling. Att varje ändring man gör i 
modellen sedan slår igenom på alla ritningar och förteckningar förändringen 
berör är en annan fördel med BIM-projektering. Förutom ritningar får man i 
en BIM hjälp med automatiska kollisionskontroller, samgranskning och 
analyser, vilket också väger tungt till BIM-programmens favör. Att 
programmen automatiskt gör sådant som man tidigare gjorde för hand är en 
stor tidsparare men det ger också projektet en större exakthet. Intrycket vi får 
av dem som jobbar med BIM idag är att de är övertygade om att de är på rätt 
väg, har man väl börjat med modeller går man inte tillbaka.  

Vi ser det, i BGK:s fall, som en brist att det idag krävs flera program för att 
få med både stommen och stomkompletteringen. Vi tror att det generellt 
skulle påskynda en övergång till BIM om konstruktören kunde skapa hela 
modellen i samma program. När stommodellen väl exporterats innebär det 
en förstorad risk för fel enligt WSP byggprojektering, då det finns två 
modeller som måste uppdateras, stommodellen och 
stomkompletteringsmodellen. WSP byggprojektering tror dock att en 
lösning på detta kommer så att det blir möjligt att jobba med olika delar i 
samma modell, dock inte nödvändigtvis i samma program. En gemensam 
modell är något som även Gunnarsson och Gustavsson på WSP saknar, 
framförallt de samordningsfördelarna det skulle föra med sig.  

Då de ekonomiska fördelarna i produktionen med modeller är stora, bland 
annat för att många kollisioner, som medför ÄTA, undviks anser vi att BIM 
vore att föredra vid projekteringen av Råslättsskolan. Enligt Gunnarsson och 
Gustavsson på WSP är projekteringen mycket säkrare då allt görs i BIM och 
de handlingar de lämnar ifrån sig är mer exakta än när de jobbade med 2D-
ritningar, vilket även visar sig i att frågorna från produktionen minskat 
drastiskt. Vi tror att detta även är applicerbart på BGK:s handlingar och att 
kvalitén skulle öka samtidigt som frågorna från produktionen skulle minska. 
Även om det inte finns en klar ekonomisk vinst med en övergång till ett 
program som Tekla Structures tror vi ändå att det kommer att löna sig på 
sikt för BGK. Tack vare att kvalitén förstärks kan de skapa sig ett bättre 
anseende hos olika entreprenörer.  
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I dag kräver Skanska och NCC, i storstadsregionerna, att 
konstruktionshandlingar projekteras i BIM. Utöver detta tror konsulterna vi 
intervjuat att kommuner och landsting kommer att kräva detta inom en snar 
framtid. När fördelarna med BIM blir än mer tydliga tror vi att fler, både 
konsulter, beställare och entreprenörer kommer ändra arbetsmetod och att 
BIM inom en 10-årsperiod är vedertaget. Att BIM är på ingång är något 
Gunnarsson och Gustavsson på WSP är helt överens om och enligt dem 
tyder allt på att beställare och entreprenörer nu börjar se fördelarna med 
denna projekteringsform. 

4.2 Slutsats 

Vi vill rekommendera att BGK börjar jobba i modeller om bara intresset 
finns på arbetsplatsen. Vi kan inte se något annat resultat än att en övergång 
till BIM skulle gagna företaget och de handlingar som de lämnar ifrån sig. 
Kvalitén kommer att påverkas positivt, vilket medför att BGK:s anseende 
stiger men även att frågor från produktionen minskar vilket i sig ger en 
tidsvinst. En annan tidsvinst BGK skulle få med modeller är när de ska ta 
fram tillverkningsritningar, vilket man enkelt genererar ur modellen. 
Kvalitetsförbättringen man får med BIM beror på att konstruktören får hjälp 
med automatiska kollisionskontroller, samgranskning och analyser men 
också på grund av att alla ändring man gör i modellen automatiskt kommer 
med på samtliga handlingar förändringen berör.  
 
En viktig aspekt som vi ser stärker rekommendationen på en övergång till 
BIM är att BGK den dagen då BIM-projektering krävs ska vara fullt rustade. 
Landstinget, som idag är en viktig kund för BGK, kräver troligtvis BIM-
projektering inom en inte allt för avlägsen framtid, i alla fall om man får tro 
konsulterna som intervjuats. När BIM tillslut krävs kan man inte svara på 
men att det kommer bredda BGK:s kompetens, göra att de kan rikta sig mot 
en större kundkrets tvivlar vi inte på, något som kan bli väldigt bra vid en 
eventuell lågkonjunktur.  

En utav de förutfattade meningarna som finns om BIM, en som även vi 
hade, är att det finns en minsta storlek på projekten för att det ska vara 
lönsamt. Efter intervjuer med konsulterna på WSP som säger att de jobbar i 
BIM även om det bara är några ledningar som ska dras och det egna 
modelleringsarbetet så har den åsikten ändrats. Den automatiska 
kollisionskontrollen, tydligheten i visualiseringen och enkelheten när det 
gäller att generera ritningar gör BIM-program till ett gott verktyg även i 
mindre projekt. När Branzell, försäljare på Tekla Structures, säger att 
programmet även används av enmansföretag styrker det slutsatsen att BIM är 
passande även för mindre projekt. Att modeller passar samtliga projekt på 
BGK gör att det känns enklare att rekommendera ett införande av BIM.  
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4.3 Diskussion 

Det är inte svårt att hitta rapporter med åsikter i ämnet. Det svåra är att veta 
vad som är överdrifter, förhoppningar eller saklig fakta. Det vi hittade var 
rapporter från förespråkarna till BIM som försöker sälja in en ny metod. 
Metoden är kanske överlägsen det traditionella 2D-ritandet men de som 
förespråkar 2D-projektering jobbar i det fördolda och är inte med i 
diskussionen. På så sätt har det varit svårt att kritiskt granska litteraturen 
examensarbetet bygger på.  

Vi upptäckte att det är viktigt att kritiskt granska det man skriver, att det 
finns belägg för den information och de åsikter som tas med i 
examensarbetet. Innan arbetet påbörjades hade vi hört och i viss mån skapat 
egna åsikter i ämnet och för att inte detta skulle påverka examensarbetet har 
det krävts en del självrannsakan. Det har varit intressant att studera det som 
är på gång inom en konservativ bransch och se förändringen till att göra 
något som gjorts länge på ett nytt sätt, bygga hus.   

Resultatet som examensarbetet presenterar var inte vad vi hade tänkt innan 
arbetet startade, då vi inte trodde att ett BIM-program var relevant för BGK. 
Ändå känns det som ett resultat som ligger väldigt nära sanningen då inte 
bara vår analys ger stöd till det utan även artiklar och rapporter som tidigare 
presenterats kommer fram till samma slutsats. BIM är något som kommer, 
att ta in på den vägen eller inte är upp till varje företag men förutom den 
klara fördel som hela byggindustrin har på arbetsmetoden finns det även 
fördelar för den enskilde konstruktören. 

4.4 Förslag till fortsättning 

BGK kan själva börja bokföra hur många timmar som idag går åt till 
dubbelarbete, rita samma sak i nya vyer eller på nya ritningar. Hur många 
timmar som läggs på att förklara och förtydliga redan skickade ritningar och 
hur mycket tid de idag lägger på att rita olika tillverkningsritningar, något 
som väldigt enkelt genereras ur en modell. Denna tidkalkyl kan de sedan 
använda som beslutsunderlag i fråga om BIM:s vara eller inte vara, eller för 
att kunna beräkna skillnaden om de väljer att införa BIM. 

När det gäller nya rapporter skulle någon kunna kontakta entreprenören när 
produktionen av Råslättsskolan är färdig och göra en erfarenhetsåterföring 
med hjälp av avvikelserapporterna därifrån. Kanske använda sig av ett 3D-
program som behärskar BIM och föra in erfarenheterna där för att fullt ut 
använda sig av de nya program som finns idag. 

Ett annat område att behandla skulle vara att se på fördelarna med att 
projektera i 4D och framförallt 5D. Vilka besparingar hade entreprenören 
kunnat göra om de använt den arbetsmetoden? Vad skulle det innebära för 
deras produktion? Är det något som de har tittat på i dag och är det något 
deras platschefer kan ha användning av? 
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En fråga som man kan jobba vidare med är om det finns någon poäng med 
att bygga modeller av befintliga byggnader med 2D-handlingar. Finns det 
något intresse av att omforma till exempel landstingets alla fastigheter bara 
för att ha BIM? Borde i så fall alla handlingar omformas nu eller är det bättre 
att göra det först vid en lite mer omfattande ombyggnation? 
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ADT-exempel
K 2-1 Grundplan 1:200
K 2-2 Sektion, Detaljer 1:100, 1:20










	Varför BIM Tobias K och David W
	Bilaga 1
	Ritningsförteckning
	grundplan
	sektion
	ADT GRUNDPLAN
	ADT SEKTION


