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Abstract 

The importance of good construction planning affects the final costs of the 
production and the timing of the project. Planning for building projects has been 
studied with the aim of identifying how three week planning appears in the 
construction industry today. 

A case study has been conducted in Navisworks Simulate to assess whether the 
software is suitable to connect the task schedule with the BIM model to create a 
4D model. 4D models are used for performing 4D construction simulation to 
visualize the project. In order to use the benefits of the model, investment in 
equipment and software is required. This means higher costs for the companies. 
Therefore inexpensive software is needed so that it will be profitable to use 4D 
models even in the production of small projects.  

The survey which aims to identify planning in the construction industry shows 
that planning varies between the different sectors, but also that planning technique 
depends on the knowledge of those who actually carry out the planning. The 
conclusion is that education in planning techniques and computer aided planning 
tools is needed to implement BIM in the planning process. With a detailed 
schedule and a BIM model which is adjusted to the construction of the building, 
Navisworks Simulate is a suitable program to use in the creation of 
Building Information Models. When using Navisworks Simulate to create a 4D 
model, the natural choice would be Navisworks Freedom software for 
visualization of the project in the production. This is because the Navisworks 
creates its own file format, which can only be opened in software created by 
Autodesk.  

This study was aimed to improve three week planning and increase the use of 
assimilating feedback by using BIM in the construction industry. The conclusion is 
that the choice of software for the creation of a 4D model affects the application 
that later can be used for visualization. 
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Sammanfattning 

Vikten av god produktionsplanering ligger till grund för dels den ekonomiska 
produktionskostnaden, dels tidsaspekten i projektet. Som bakgrund till rapporten 
har planering i byggproduktionen studerats med syftet att kartlägga hur 
treveckorsplaneringen ser ut inom bygg- och anläggningsbranschen i dagsläget.  

En fallstudie har genomförts i Navisworks Simulate för att undersöka om 
programvaran lämpar sig att sammankoppla treveckorsplanering med BIM-modell 
för att skapa en 4D-modell. 4D-modellen används för att på ett tydligt vis 
visualisera arbetet i projektet. För att utnyttja modellen krävs investeringar i 
utrustning och programvaror vilket innebär dyra kostnader för företagen. För 
visualisering av projektet eftersträvas därför en programvara till låg kostnad så att 
det ska bli lönsamt att använda 4D-modellen i produktionen även på mindre 
projekt.  

Den utredning som genomförts med syftet att kartlägga planeringsarbetet inom 
bygg- och anläggningsbranschen visar att planeringsarbetet varierar dels mellan 
bygg- och anläggningsprojekt men även att planeringsteknik beror på 
kunskapssnivå hos den som ska genomföra planeringsarbetet. Slutsatsen är att 
utbildning i planeringsteknik och datorstödda planeringsverktyg behövs för att 
kunna implementera BIM i planeringsarbetet. Med en detaljerad tidsplanering och 
produktionsanpassad projektering är Navisworks Simulate ett utmärkt program att 
använda vid skapandet av BIM-modeller. Vid användandet av Navisworks 
Simulate för skapande av 4D-modellen är Navisworks Freedom det naturliga valet 
av program för visualisering ute på arbetsplatsen i produktionen. Detta beror på 
att Navisworks skapar sitt eget filformat, vilket endast går att öppna i 
programvaror från Autodesk. Slutsatsen blir att valet av programvara för 
skapandet av en 4D-modell påverkar vilka program som senare kan användas för 
visualisering.  

Examensrapporten syftar till att förbättra treveckorsplaneringen, samt att öka 
utnyttjandet av erfarenhetsåterföringen inom produktionen genom användande av 
CAD-samordning och BIM.  
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1 Inledning 
Byggnadsingenjörsutbildningen vid Jönköpings Tekniska Högskola avslutas med 
ett examensarbete, vilket avser att tillgodose de kunskaper som erhållits under 
utbildningen. Arbetet sammanställs i en rapport som är slutprodukten av en studie 
genomförd i samarbete med NCC Construction i Jönköping. Studien syftar till att 
utveckla användandet av BIM i planeringsarbetet. Rapporten innefattar 
litteraturstudier, intervjuer, utredning av program inom BIM samt fallstudie.  

 

1.1 Problembeskrivning 

Vikten av god produktionsplanering ligger till grund för dels den ekonomiska 
produktionskostnaden, dels tidsaspekten i projektet. 1 

Under ett möte med NCC Construction i Jönköping den 4 jan 2012 framgick 
följande information. Det finns i dagsläget ingen given arbetsmetod för hur 
treveckorsplaneringen skall utföras inom NCC Anläggning i Jönköping. Som regel 
används inte BIM-modeller vid presentation av planeringsarbetet ute på 
arbetsplatserna. Varje platschef har sin egen metod för planeringen, vilket 
resulterar i att kommunikationen mellan yrkesarbetare, underentreprenörer och 
arbetsledning varierar. Detta i sin tur resulterar i driftstörningar, förseningar och 
ökade kostnader för projektet. Ytterligare en nackdel med att inte använda ett 
enhetligt arbetssystem för treveckorsplaneringen är att erfarenhetsåterföring 
försvåras. Genom att ta fram en enhetlig arbetsmetod för treveckorsplanering som 
är enkel att använda och innefattar BIM-modeller för visualisering, ska 
möjligheterna öka för god kommunikation och erfarenhetsåterföring. 

Inom tillverkningsindustrin används produktmodeller mer flitigt än vad BIM 
används inom byggbranschen. Att byggbranschen inte kommit lika långt i 
användandet av BIM beror troligen till största del på att informationen är låst i 
olika format och till olika program, men problemet är även generationsbundet. 2 

Några problem som togs upp under mötet den 4 Jan 2012 är bland annat att 
användandet av BIM innebär dyra kostnader för licenser samt att de flesta 
platschefer saknar kunskap i CAD-program och andra samordningsprogram inom 
BIM.  

 

                                                 
1
 Jongeling, Rogier. BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt. Februari 2008. 

http://pure.ltu.se/portal/files/1666735/LTU-FR-0804-SE.pdf. Hämtad den 30 januari 2012. 
2
 Köhler, Niclas. ”Brist på samordning hotar BIM.” Byggindustrin. 2008-01-17. 

http://www.byggindustrin.com/teknik/brist-pa-samordning-hotar-bim__4786  

Hämtad 25 april 2012. 

http://pure.ltu.se/portal/files/1666735/LTU-FR-0804-SE.pdf
http://www.byggindustrin.com/teknik/brist-pa-samordning-hotar-bim__4786
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1.2 Syfte mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att få en bättre treveckorsplanering, samt att 
öka utnyttjandet av erfarenhetsåterföringen inom produktionen genom 
användande av CAD-samordning och BIM.  

1.2.2 Mål 

Målet är att kartlägga vilken arbetsmetod som används för treveckorsplanering i 
dagsläget hos platschefer inom bygg- och anläggningsbranschen. Vidare ska det 
undersökas hur samordningsprogrammet Navisworks lämpar sig för att koppla 
den färdiga planeringen till projekterad BIM-modell. Förslag till program för 
presentation och visualisering av 4D-modeller ute på arbetsplatsen ska studeras 
med utgångspunkt i; enkelt att använda, undvika dyra licenskostnader och att vara 
lättillgängligt.  

1.2.3 Frågeställningar 

 Hur ser treveckorsplaneringen ut inom bygg- och anläggningsbranschen i 
dagsläget? 

 Hur lämpar sig samordningsprogrammet Navisworks för att samköra 
treveckorsplanering med BIM-modell?  

 Vilket program lämpar sig för visualisering av 4D-modellen ute på 
arbetsplatsen i produktionen? 

 

1.3 Metod 
För samtliga frågeställningar har litteraturstudie genomförts. Detta för att 
undersöka hur mycket forskning som gjorts kring frågeställningen tidigare samt 
för att ta fram material för det fortsatta arbetet. I boken Vetenskaplig metod av Rolf 
Ejvegård nämns följande litteratur som godtagen i en litteraturstudie med en 
forskningsrelaterad grund; böcker, artiklar, rapporter, uppsatser, essäer m.m. 3 
Vidare användes intervjuer som metod för att samla in ytterligare information som 
har hjälpt till att besvara frågeställningarna.  
Intervjuer kan vara strukturerade, halvstrukturerade eller ostrukturerade. Den 
strukturerade intervjuformen utgår från en redan förberedd plan som följs under 
hela intervjun. Till skillnad från den strukturerade intervjuformen tillåter den 
ostrukturerade intervjuformen den intervjuade att prata relativt fritt kring ämnet. 
Detta gör att intervjun kan ändra inriktning än vad som var tänkt. 4 I rapporten 
har strukturerade intervjuer använts med avsikt att kunna jämföra svaren.  

                                                 
3
 Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod. Upplaga 4:2. Lund: Studentlitteratur AB, 2009. 

4
 Alvesson, Mats. Intervjuer – genomförande, tolkning och reflexivitet. Upplaga 1:1. Malmö: Liber 

AB, 2011.  
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Vidare genomfördes fallstudier där litteraturstudie eller intervjuer inte gav 
tillräckligt med information för att kunna besvara frågeställningarna. Fallstudien är 
en vedertagen forskningsmetod som används i vetenskapliga undersökningar. 
Fallstudiens syfte är att i ett verkligt fall belysa en liten del av en större utredning 
och resultatet från fallstudien får utgöra exempel på verkligheten. 5 Fallstudien i 
rapporten belyser hur tidsplanen för ett projekt kopplas samman med en BIM-
modell i programmet Navisworks, för att belysa hur BIM kan användas i 
planeringsarbetet. 

1.3.1 Hur ser treveckorsplaneringen ut inom bygg- och 
anläggningsbranschen i dagsläget? 

Metod som använts för att besvara frågeställningen är förutom litteraturstudie 
även intervjuer med ett antal platschefer på NCC Anläggning i Jönköping och 
NCC Hus i Jönköping. Detta för att få en inblick i deras arbete med 
treveckorsplaneringen. Exempelvis har frågor ställts om hur arbetet bedrivs i 
nuläget och vilka förbättringar och önskemål som kan vara intressanta att 
undersöka. Observationer har delvis genomförts i samband med intervjuer. 

1.3.2 Hur lämpar sig samordningsprogrammet Navisworks för att 
samköra treveckorsplanering med BIM-modell? 

Till största del har fallstudie genomförts med programmet Navisworks, med 
avseende på funktion och användarvänlighet. Till grund ligger litteraturstudie samt 
en demonstration av programmet med teknisk specialist, vid NCC Construction i 
Jönköping. Resultaten har mynnat ut i ett underlag för den tredje frågeställningen i 
rapporten.  

1.3.3 Vilket program lämpar sig för visualisering av 4D-modellen ute 
på arbetsplatsen i produktionen? 

Genomförda intervjuer, undersökningar och litteraturstudie ligger delvis till grund 
för svaret på frågan, samt kompletterande litteraturstudie. Teoretisk analys av olika 
program har genomförts. 

 

1.4 Avgränsningar 
Det ingår inte i examensarbetet att utföra planering av projekt eller att skapa 
ritningar. NCC Anläggning i Jönköping tillhandahåller med planering och BIM-
modell i det aktuella projektet för fallstudier. Det finns flera program på 
marknaden för att skapa 4D-modeller. I fallstudien med att skapa en 4D-modell 
har programmet Autodesk Navisworks Simulate valts att användas.  

 

                                                 
5
 Ejvegård, Rolf. Vetenskaplig metod. Upplaga 4:2. Lund: Studentlitteratur AB, 2009. 
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1.5 Disposition 
Rapporten inleds med en teoretisk del som omfattar bakgrund och förutsättningar 
vilka ska motivera varför frågeställningarna är intressanta att fördjupas i. Vidare 
beskrivs hur arbetet genomförs och är indelat efter de metoder som kommer att 
användas för att besvara frågeställningarna. En omfattande litteraturstudie inleder 
genomförandedelen i rapporten och följs därefter av en intervjudel och fallstudier 
i de aktuella programmen. Arbetet som genomförts resulterar slutligen i ett 
resultat som besvarar frågeställningarna i rapporten. Rapporten avslutas med 
diskussion, slutsatser och rekommendationer för framtida forskningsarbete i 
ämnet. 
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2 Bakgrund och förutsättningar 
Som bakgrund till rapporten har planering i byggproduktionen studerats. År 2009 
genomförde Sveriges Byggindustrier i sammarbete med FoU väst en förstudie om 
planering i produktionen.6 I denna rapport konstateras det att det mest använda 
verktyget för planering är i form av datorprogram som PlanCon och MS Project. 
Det är dock fortfarande vanligt att arbeta med Excel eller använda sig av penna 
och papper. 7 Rogier Jongelings rapport från april 2008 visar på bättre 
kommunikation mellan olika aktörer i projekt samt mindre fel i produktionen vid 
användandet av BIM istället för 2D-ritningar med traditionell planering vid sidan 
av.8 Anledningen till att traditionell planering fortfarande används beror mestadels 
på att kunskapen om BIM finns i projekteringen men saknas hos arbetsledare och 
platschefer inom produktionen.9 Med utgångspunkt i detta har den första 
frågställningen tagits fram, att kartlägga hur treveckorsplaneringen ser ut i dag? 
Frågeställningen är intressant därför att det har en stor nytta i produktionen. 
Jongeling nämner i rapporten BIM istället för 2D-CAD i byggprojektet att fördelar 
som ökad produktivitet och säkerhetsställd kvalitet, vilket resulterar i sänkta 
kostnader. 10  

 

                                                 
6
 Friblick,Fredrik. Planering i byggproduktion. April 2009. 

http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-

1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk

%20byggproduktion.pdf  Hämtad 27 februari 2012. 
7
 Friblick,Fredrik. Planering i byggproduktion. April 2009. 

http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-

1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk

%20byggproduktion.pdf  Hämtad 27 februari 2012, s 7. 
8
 Jongeling, Rogier. BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt. Februari 2008. 

http://pure.ltu.se/portal/files/1666735/LTU-FR-0804-SE.pdf Hämtad 12 mars 2012. 
9
 Friblick,Fredrik. Planering i byggproduktion. April 2009. 

http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-

1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk

%20byggproduktion.pdf. Hämtad 27 februari 2012, s. 7-8. 
10

 Jongeling, Rogier. BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt. Februari 2008. 

http://pure.ltu.se/portal/files/1666735/LTU-FR-0804-SE.pdf Hämtad 12 mars 2012, s. 34. 

http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf
http://pure.ltu.se/portal/files/1666735/LTU-FR-0804-SE.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf
http://pure.ltu.se/portal/files/1666735/LTU-FR-0804-SE.pdf
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Den andra frågeställningen syftar till att undersöka om Navisworks lämpar sig till 
att koppla treveckorsplanering till BIM-modell för att skapa en 4D-modell. En 
4D-modell innebär att en tredimensionell BIM-modell kopplas till en tidsplan, 
vilket används för att visualisera arbetet i projektet. 11 För sammankoppling av 
BIM-modeller och tidsplan kan exempelvis programvaran Navisworks användas. 
Navisworks är en mycket använd programvara, som på senare år har vuxit och är 
flitigt använd inom byggindustrin. 12 Navisworks stödjer ett flertal olika filformat. 
13 Detta gör att programmet kan koppla samman BIM-modeller från de flesta 
CAD-programmen som finns på marknaden idag. 14 

Vid NCC Construction i Jönköping används Navisworks Simulate för att 
samordna BIM-modeller i dagsläget, men progamet används främst av Cad-
samordnare. NCC Construction i Jönköping vill att programmet ska användas 
kontinuerligt i planeringsarbetet för att visualisera projektets tidsplan tillsammans 
med BIM-modellen, i en 4D-modell. Detta med fokus på enkelhet, funktionalitet 
och användarvänlighet så att platschefer och arbetsledare som inte har djupa 
kunskaper i Navisworks ska kunna använda programmet i sitt planeringsarbete. 
Metoden att använda sig av 4D-modeller har använts i större projekt inom NCC, 
exempelvis i projektet NCC Arena i Växjö. 15 Teknisk specialist vid NCC 
Construction i Jönköping visar under ett möte hur BIM-modellen för NCC Arena 
har kopplats till tidsplanen. Entreprenadchefen vill att metoden ska vara en 
naturlig del av arbetet även vid mindre projekt, men i dagsläget är arbetet för 
omfattande och för avancerat. Detta mynnar ut i frågeställning nummer två, om 
Navisworks lämpar sig för att koppla den mer detaljerade treveckorsplaneringen 
till BIM-modell? 

För att utnyttja BIM i produktionen krävs investeringar i utrustning och 
mjukvaror. Detta innebär dyra kostnader för företagen. En annan svårighet med 
att implementera BIM i produktionen är brist på kunskap inom de olika 
programmen som uppfattas som allt för komplicerade. 16 Således behövs en 
programvara till låg kostnad som är enkel att använda för att det ska bli lönsamt 
att ta med 4D-modellen ut i produktionen även på mindre projekt.  

                                                 
11

 Norberg, Håkan m.f. Byggsynkronisering. September 2009. 

http://pure.ltu.se/portal/files/3112741/Byggsynkronisering_forskningsrapport.pdf  

Hämtad 13 mars 2012, s. 77. 
12

 Khemlani, Lachmi. Autodesk NavisWorks 2009. AECbytes. 2008-10-23  

http://www.aecbytes.com/review/2008/NavisWorks2009.html Hämtad 13 mars 2012. 
13

 Autodesk. Autodesk Navisworks 2012 Supported File Formats. 2012. 

http://images.autodesk.com/adsk/files/Navisworks_2012_-_Supported_Formats_and_Applications.pdf   

Hämtad 29 februari 2012, s. 7-12.  
14

 Khemlani, Lachmi. Autodesk NavisWorks 2009. AECbytes. 2008-10-23 

http://www.aecbytes.com/review/2008/NavisWorks2009.html Hämtad 13 mars 2012. 
15

 NCC. Framtidens ritningar lyfter arenabygget i Växjö. 2011. 

http://www.ncc.se/Templates/UtilityPages/PressRelease.aspx?id=4679&epslanguage=sv&guid=58625

0 Hämtad 12 mars 2012. 
16

 Shamloo, Ruzbeh och Mobaraki, Bijan. BIM förändrar produktionen. Augusti 2011. 

http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:rIYKoxRNcFEJ:scholar.google.com/+visualiser

ing+av+4D-modell&hl=sv&as_sdt=0,5  Hämtad 13 mars, 2012. 

http://pure.ltu.se/portal/files/3112741/Byggsynkronisering_forskningsrapport.pdf
http://www.aecbytes.com/review/2008/NavisWorks2009.html
http://images.autodesk.com/adsk/files/Navisworks_2012_-_Supported_Formats_and_Applications.pdf
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Navisworks har en gratisversion, Navisworks Freedom, som är ett 
visningsprogram för BIM-modeller. 17 Det förutsätter dock att 4D-modellen 
samordnas i Navisworks Manage eller Navisworks Simulate, då inga ändringar kan 
göras i Navisworks Freedom. 18  

Den sista frågeställningen syftar således till att undersöka vilket program som 
lämpar sig för användning i produktion med avseende på ovan nämnda 
förutsättningar. Finns det andra alternativ än Navisworks Freedom?  

                                                 
17

 Autodesk. Autodesk Navisworks products. 2012. 

http://usa.autodesk.com/navisworks/ Hämtad 13 mars, 2012. 
18

 Autodesk. Coordinated, Complete Control. 2010. 

http://images.autodesk.com/emea_nw_w_main/files/autodesk_navisworks_2011_brochure.pdf   

Hämtad 13 mars, 2012. 

http://usa.autodesk.com/navisworks/
http://images.autodesk.com/emea_nw_w_main/files/autodesk_navisworks_2011_brochure.pdf


Genomförande 

12 

3 Genomförande 
Arbetet har genomförts gemensamt av författarna och bedrivits på 
Högskolebiblioteket i Jönköping, Jönköpings Tekniska Högskola och vid NCC 
Construction i Jönköping. NCC Construction i Jönköping har bidragit med 
lånedatorer och licenser för de program som krävs för att kunna genomföra 
examensarbetet. Vidare har de underlättat arbetet genom att ge tillgång till det 
egna intranätet inom NCC där arbetsmanualer i de olika programmen finns 
tillgängliga och varit hjälpsamma när frågor uppkommit under examensarbetes 
gång.  

3.1 Litteraturstudie  

Ett möte har genomförts med bibliotekarie på Högskolebiblioteket i Jönköping 
den 9 februari kl. 08.30. Mötet hölls för att få en djupare kunskap i ämnesspecifik 
informationssökning. Information gavs om hur ämnessökning utförs i de olika 
databaserna som finns tillgängliga för att söka artiklar samt hur källor ska 
användas vid rapportskrivning. Detta kommer sedan att ligga till grund för den 
genomförda litteraturstudien i rapporten.  

3.1.1 Hur ser treveckorsplaneringen ut inom bygg- och 
anläggningsbranschen i dagsläget? 

Det finns olika metoder att planera ett projekt. Denna litteraturstudie syftar till att 
skapa förutsättningar, så att frågeställningen kan besvaras.  

3.1.1.1 Planeringsarbete i dagsläget inom bygg och 

anläggningsbranschen 

Svenska Byggindustrier har i samarbete med FoU väst genomfört en 
enkätundersökning hösten 2008. Ca 160 personer bestående av platschefer, 
arbetsledare och entreprenad-/projektingenjörer har besvarat enkäten. Enkäten 
behandlar planering i produktion. 19 I rapporten framgår det att datorprogram för 
planering såsom Microsoft Project och PlanCon är vanliga verktyg för 
planeringsarbetet. 20 Båda dessa program är kompatibla med CAD-
samordningsprogram som Navisworks som används för att ta fram BIM-
modeller. 21 Trots att flera använder sig av datorprogram för planeringsarbetet 
svarar 60 procent i enkätundersökningen i rapporten att de inte känner till BIM 
alls.22  

                                                 
19

 Friblick,Fredrik. Planering i byggproduktion. April 2009.  

http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-

1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk

%20byggproduktion.pdf Hämtad 29 februari 2012. S.8. 
20

 Friblick,Fredrik. Planering i byggproduktion. April 2009.  

http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-

1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk

%20byggproduktion.pdf Hämtad 29 februari 2012. S.7. 
21

 Autodesk. Autodesk Navisworks 2012 Supported File Formats. 2012. 

http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf
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Enligt Svenska Byggindustriers rapport är Excel eller papper och penna 
fortfarande vanligt förekomande inom planeringsarbetet. Detta bekräftas även av 
Jongeling i rapporten BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt från 2008, där han 
skriver att det traditionella sättet att planera är utifrån 2D-ritningar, skisser, Gantt-
scheman och prognoser. 23 Vidare konstaterar Svenska Byggindustrier i sin 
undersökning att omkring 30 procent av de tillfrågade efterfrågar utbildning i 
datorprogram inom planeringsarbetet. Ytterligare 40 procent önskar förutom 
utbildning i datorprogramet även utbildning i planeringsteknik. 24  

3.1.1.2 Planeringsteknik 

Det finns olika planeringstekniker att använda sig av i sitt planeringsarbete. 
Aktivitetslista, Gantt-schema, milstolpeplan och nätplanering är några exempel på 
olika metoder. 25 Mestadels används traditionell planering i form av Gantt-schema 
eller nätplanering. I Gantt-schemat redovisas aktiviteterna i form av horisontella 
staplar. En stapels början och slut beror av den planerade aktivitetens början och 
slut. Aktiviteter delas också in i delmoment om det behövs, då i form av 
underliggande staplar. 26 

                                                                                                                                            
http://images.autodesk.com/adsk/files/Navisworks_2012_-_Supported_Formats_and_Applications.pdf  

Hämtad 29 februari 2012. s. 12. 
22

 Friblick,Fredrik. Planering i byggproduktion. April 2009. 

http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-

1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk

%20byggproduktion.pdf Hämtad 29 februari 2012. S.31. 
23

 Jongeling, Rogier. BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt. April 2008. 

http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:lcigVa2oW_8J:scholar.google.com/+BIM+bygg

&hl=en&as_sdt=0,5 Hämtad 14 mars, 2012. s 21. 
24

 Friblick,Fredrik. Planering i byggproduktion. April 2009.  

http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-

1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk
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 Projektstegen. 4 olika typer av planer för att hantera tid i projekt. 2011 
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Hämtad 7 mars 2012. 
26

 Nordstrand, Uno och Révai, Ervin. Byggstyrning. 3 uppl. Stockholm, Liber AB, 2008. S. 24-25. 
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http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:lcigVa2oW_8J:scholar.google.com/+BIM+bygg&hl=en&as_sdt=0,5
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:lcigVa2oW_8J:scholar.google.com/+BIM+bygg&hl=en&as_sdt=0,5
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk%20byggproduktion.pdf
http://www.projektledarutbildning.se/4-olika-typer-av-planer-for-att-hantera-tid-i-projekt/


Genomförande 

14 

 

Figur 1. Visar ett Gantt-schema framställt ur PlanCon. 

I nätplaneringen redovisas varje aktivitet i form av en pil i en strukturplan. Pilen 
startar i en startpunkt och avslutas i en slutpunkt. Vid slutpunkten tar en ny 
aktivitet vid i form av en ny pil. Pilarna numreras vanligen med bokstäver. I varje 
startpunkt respektive slutpunkt redovisas tidigast händelsetid och senaste 
händelsetid. Om en aktivitet är beroende av att en annan aktivitet slutförts 
används beroendepilar. Dessa är streckade och visar förbindelsen mellan de olika 
aktivitetspilarnas slut och startpunkt. Den kritiska linjen innefattar de aktiviteter 
som bildar den kortaste byggtiden, påverkas någon av dessa aktiviteter förlängs 
den totala byggtiden. 27 

Enkätundersökningen som genomförts av Sveriges Byggindustrier 2008 visar att 
de flesta som blivit intervjuade använder sig av Gantt-metoden. 28  

                                                 
27

 Nordstrand, Uno och Révai, Ervin. Byggstyrning. 3 uppl. Stockholm, Liber AB, 2008. S. 29-37 
28

 Friblick,Fredrik. Planering i byggproduktion. April 2009. 

http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/69B40C37-A586-4E20-8B43-

1FE2D31641FB%5CFinalReport%5CSBUF%2012066%20Slutrapport%20Planering%20i%20svensk

%20byggproduktion.pdf Hämtad 29 februari 2012. S.45 

Figur 2. Visar hur en strukturplan kan se ut. 
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3.1.1.3 Verktyg för planeringsarbete 

Det finns i dagsläget flera olika datorstödda verktyg för planeringsarbete. Några av 
dessa program är PlanCon, MAP och Microsoft Projekt. Samtliga är 
projektplaneringsprogram för planering där aktiviteterna i ett projekt kopplas till 
resurser. Nedan följer en kort presentation av några av de vanligaste 
datorprogrammen inom planeringsarbete. 

PlanCon 

PlanCon är ett projektplaneringsprogram som är framtaget av Consultec. 
Programmet används för tidsplanering av projekt, uppföljning och 
kostnadsavstämning. Tidsplanen bygger på den kalkyl som tagits fram för 
projektet och importeras från kostnadsprogram som t.ex. BidCon eller TenWin. 
Tidsplanen redovisas i Gantt-scheman och resursplaneringen redovisas separat i 
form av grafer för att ge en överskådlighet i projektet. 29 

Förutom PlanCon finns det ytterligare två versioner; PlanCon + och PlanCon 
Viewer. PlanCon + används främst för linjär planering, vilket är en fördel vid 
projekt som är indelade i etapper som genomförs parallellt med varandra. Linjär 
planering visar tydligare var kritiska aktiviteter finns och minskar risken att glapp 
och kollisioner inträffar. 30 

PlanCon Viewer är ett visningsprogram för att kunna titta på och skriva ut 
tidsplaner trots att licens för PlanCon saknas. Detta är en gratisversion som finns 
att ladda hem från Consultecs hemsida.31  

MAP-tidsplanering 

Gantt-schemat som skapas i MAP-tidsplanering bygger på den kalkyl som skapats 
i MAP-kalkyl. Informationen som läggs in i MAP-kalkyl förs automatiskt över i 
tidsplaneringen när den väl är skapad. Således följer även förändringar som görs i 
kalkylen över till tidsplanen. Förutom tidsplanen som redovisas i Gantt-scheman 
redovisas även kostnadsdiagram och resursdiagram. MAP tillverkas av UNIT4 
MAP AB. 32 

Microsoft Project 

MS Project är Microsofts egna program för projektplanering. Det är en 
Officeprogramvara för att organisera tidsscheman, resurser och ekonomi. Menyer 
och verktygsfält har således samma utseende och uppbyggnad som de andra 
Officeprogrammen. Den senaste versionen är MS Project 2010, som ger möjlighet 

                                                 
29

 Consultec. PlanCon.  

http://www.consultec.se/productdetails.aspx?Id=16&TypeId=2510 Hämtad 5 mars 2012. 
30

 Consultec. PlanCon. 

http://www.consultec.se/productdetails.aspx?Id=16&TypeId=2510 Hämtad 5 mars 2012. 
31

 Consultec. PlanCon. 

http://www.consultec.se/productdetails.aspx?Id=16&TypeId=2510 Hämtad 5 mars 2012. 
32

 Unit 4 map AB. MAP Tidsplanering. 

http://www.unit4map.com/article.asp?article_id=232&infogrp_id=34 Hämtad 5 mars 2012. 

http://www.consultec.se/productdetails.aspx?Id=16&TypeId=2510
http://www.consultec.se/productdetails.aspx?Id=16&TypeId=2510
http://www.consultec.se/productdetails.aspx?Id=16&TypeId=2510
http://www.unit4map.com/article.asp?article_id=232&infogrp_id=34
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att skapa rapporter och presentation av projekt. Även i MS Project redovisas 
tidsplanen som ett Gantt-schema.33 

3.1.2 Hur lämpar sig samordningsprogrammet Navisworks för att 
samköra treveckorsplanering med BIM-modell? 

BIM innefattar flera nya begrepp som kan vara svåra att hålla reda på. Denna 
litteraturstudie syftar till att reda ut de begrepp som är relevanta för att förstå hur 
en 4D-modell skapas. 

3.1.2.1 BIM 

Byggnads Informations Modell förkortas vanligtvis BIM och är en 
sammanställning av samtlig information som krävs under en byggnads livscykel. 
Begreppet kommer från 70-talets Building Product Model. 34  BIM-modellen 
presenteras vanligen som nD-modell, där n beror på vilken information modellen 
innehåller och vilket syfte den tjänar till. En BIM-modell kan användas till att 
simulera planering, utformning eller drift, eller användas för att genomföra 
kollisionskontroller. BIM används idag flitigt inom Architectural-, Engineering- 
and Constructionindustry, s.k. AEC industrin. 35  

Det finns olika BIM-modeller, 3D-, 4D- och 5D-modeller. En 3D-modell kan 
användas istället för 2D-ritningar för att mäta i modellen eller vara till hjälp som 
underlag för beslut i ett projekt. 3D-modellen kan kopplas samman med 
ytterligare information till en BIM-modell. Vidare kan BIM-modellen användas för 
visualisering eller att genomföra kollisionskontroller.  36 En 4D-modell är en BIM-
modell som sammankopplas med tidsplaneringen. Detta möjliggör simulering av 
projektets planering. 37  

Skillnaden mellan en 4D-modell och en 5D-modell är att i 5D-modellen är 
byggdelarna kopplade till kostnad. Således kan visualiseringen av BIM-modellen 
med tillhörande planering och kostnader visualiseras. 38 

                                                 
33

 Microsoft Project Users Group. What is Microsoft Project? 2012. 

http://www.mpug.com/Pages/whatismicrosoftproject.aspx Hämtad 7 mars 2012. 
34

  Jongeling, Rogier. BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt. April 2008. 

http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:lcigVa2oW_8J:scholar.google.com/+BIM+bygg

&hl=en&as_sdt=0,5 Hämtad 14 mars, 2012. s. 2 
35

 Azhar, Salman m f. Building Information Modeling, BIM: Benefits, risks and challenges. 

http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:HnFTjd7-

NPcJ:scholar.google.com/+BIM+benefits&hl=en&as_sdt=0,5 Hämtad 14 mars, 2012.  s 1  
36

 Thorell, Ulf. BIM på bygget – en förstudie. Januari 2010. 

http://www.openbim.se/documents/OpenBIM/OpenBIM_projekt/BIM_pa_bygget.pdf Hämtad 3 april, 

2012. 
37

 Jongeling, Rogier. BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt. April 2008. 

http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:lcigVa2oW_8J:scholar.google.com/+BIM+bygg

&hl=en&as_sdt=0,5 Hämtad 3 april, 2012. s. 22. 
38

 Thorell, Ulf. BIM på bygget – en förstudie. Januari 2010. 

http://www.openbim.se/documents/OpenBIM/OpenBIM_projekt/BIM_pa_bygget.pdf Hämtad 3 april, 

2012. 
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Fördelar som uppvisats i projekt där BIM använts är noggrannare och mindre 
tidskrävande kostnadsberäkning samt att mindre fel uppstår i projekt där 
kollisionskontroll används. 39 Vidare nämner Jongeling i sin rapport från 2008 att 
kvaliteten på projekteringsunderlaget blir högre vilket resulterar i mindre fel i 
produktionen samt att kommunikationen mellan de olika aktörerna i projektet 
förbättras. 40 

3.1.2.2 Navisworks 

Navisworks är en programvara som tillverkas av Autodesk. 41 Det finns tre olika 
versioner av Navisworks; Manage, Simulate och Freedom. Programvarorna 
Manage och Simulate används främst för simulering och för att samordna BIM-
modeller och viktig information i projektet. I Manage kan kollisionskontroller 
genomföras mellan olika aktörer i en och samma modell. Detta görs för att 
upptäcka problem innan produktionsstart. Den huvudsakliga skillnaden mellan de 
två versionerna är att Manage har funktionen att genomföra kollisionskontroller, 
vilken saknas i Simulate. I Simulate samordnas arbetsmomenten i tidsplanen med 
de aktuella delarna i BIM-modellen i funktionen Timeliner.  Hela arbetsprocessen 
kan sedan visualiseras som 4D- modell. 42 4D-modellen kan sedan sparas om till 
en NWD-fil som kan spelas upp i Freedom. Freedom är en gratisversion av 
Navisworks som används för att visualisera den färdiga modellen från Manage och 
Simulate. Filformat som går att öppna i Freedom är formaten NWD och DWF. 43 
I versionen Freedom går det inte att göra ändringar i redan skapade filer. 44 

I Navisworks går det i huvudsak att skapa tre filformat; NWD, NWF samt NWC. 
Navisworks Manage och Simulate klarar import av de flesta tredimensionella 
CAD-formaten som t.ex. DWG, DXF, PRJ, DWF, IFC, NWC,SKP samt MPX. 
Dessa filformat importeras från program, exempelvis AutoCAD Architectural, 
Tekla Structures, Revit, SketchUp och Microsoft Project. 45  

                                                 
39
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3.1.2.3 Skapande av 4D-modell 

För att skapa en 4D-modell krävs det först en eller flera 3D-ritningar som genom 
ett CAD-samordningsprogram kopplas samman till en BIM-modell. Vidare krävs 
det att tidsplaneringen för projektet är skapad med ett datoriserat 
planeringsverktyg. Sedan sammankopplas de olika byggdelarna i BIM-modellen 
med de aktuella objekten i tidsplanen tills man har en färdig 4D-modell. När 
sammankopplingen är färdig går det att skapa en visualisering av modellen och 
tidsplanen. Olika färger redogör för byggdelarnas status i tidsplaneringen. På så vis 
ser man hur långt bygget har framskridit. 46    

3.1.2.4 Svårigheter att genomföra 4D-modellering i bygg- och 

anläggningsprojekt 

I rapporten Planering i byggproduktion framtagen av Sveriges Byggindustrier, framgår 
det av de intervjuade i enkätundersökningen att projekteringen ofta inte är färdig 
när produktionen startar, samt att ändringar och tillägg ofta tillkommer efter 
produktionsstart. Detta tar även Jongeling upp i sin rapport och menar på att 
projekteringen ofta arbetas fram sida vid sida med den fortlöpande planeringen i 
projektet under produktionen. 47 Detta kräver omplanering som är mycket 
tidskrävande och kostsam menar de intervjuade och kan leda till problem längre 
fram i projektet. 48  

En annan svårighet är att olika aktörer i byggbranschen arbetar på olika sätt och 
har kommit olika långt med användandet av BIM. Vidare använder aktörer olika 
program som inte lagrar informationen på samma sätt vilket resulterar i att 
information faller bort vid informationsöverföring mellan de olika programmen. 
Idag finns det inget gemensamt filformat för att lagra informationen från de olika 
BIM-programmen. 49 I rapporten 3D-produktmodell som 4D-produktionsmodell 
förklaras det att det inte heller finns programvaror som skapar produktmodeller 
enligt samma definitioner som för IFC, vilket skapar problem vid överföring 
mellan programmen. 50 
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Kostnaden för att implementera nya program är hög. Licenser och utbildning av 
personal samt den extra tid arbetet tar innan alla vant sig vid de nya programmen 
är kostsamt för företagen. Vidare är programmen som finns idag för avancerade 
för användarna. Ofta krävs det en utbildad CAD-samordnare som hanterar 
sammankopplingen av BIM-modell och tidplanering. 51 

3.1.3 Vilket program lämpar sig för visualisering av 4D-modellen ute 
på arbetsplatsen i produktionen? 

Det finns olika alternativ för att presentera en 4D-modell ute i produktionen. Det 
förekommer olika programpaket som kräver kostsamma licenser men det finns 
även gratisversioner. För företag med flera projekt igång samtidigt blir det 
kostsamt om varje projekt behöver ha en licens för att kunna genomföra 
visualisering av projektet. Det kan således vara ekonomiskt fördelaktigt att välja en 
gratisversion för presentationen på arbetsplatsen.  

Denna litteraturstudie genomförs för att ta reda på vilka program som finns på 
marknaden idag. Följande program är exempel på lämpliga program som ska 
studeras närmare; Navisworks Freedom, Google SketchUp, Design Review, Vico 
Software och Tekla BIMsight. Valet av program för studien grundar sig i 
diskussion som förts med handledare på Tekniska högskolan i Jönköping och med 
NCC Construction i Jönköping. 

3.1.3.1 Navisworks Freedom  

Navisworks Freedom är en gratisprogramvara från Autodesk som används för att 
visualisera BIM-modeller som är skapade i Navisworks Simulate eller Navisworks 
Manage. Freedom gör att alla som är inblandade i projektet kan se hur BIM-
modellen ser ut utan att ha dyra licenser. Detta möjliggör en god översyn över 
projektet från idé till färdig modell.52 Filformat som Navisworks Freedom stödjer 
är NWD och DWF där hela projektmodellen ingår, dessa filer publiceras som 
komprimerade filer vilka är ca 90 procent mindre än original filerna. 53 

3.1.3.2 Google SketchUp 

Google SketchUp har en licensfri version. Denna är endast tillåten att använda för 
privat bruk. För företag och kommersiellt bruk hänvisar Google till programvaran 
Google SketchUp Pro som inte är en gratisversion. 54 
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Google SketchUp Pro är ett 3D-verktyg för att skapa modeller och göra skisser. 
Det är även möjligt att skapa vyer av modeller som kan läggas i bildspel, vilket kan 
användas för visualisering. Programvaran är kompatibel med flera av Autodesks 
programvaror vilket gör att import/export av filer till/från SketchUp är möjlig. 
Det är i dagsläget inte möjligt att importera planering i Google SketchUp och 
således är inte 4D-modellering möjlig i programmet. 55 

3.1.3.3 Design Review 

Design Review är ett kostnadsfritt program från Autodesk. I programmet används 
formatet DWF som är Autodesks egna alternativ till PDF-formatet. Gränssnittet 
tillåter användaren att titta på ritningar eller modeller samt använda programmets 
funktioner som t.ex. att göra markeringar och kommentarer, mäta i modellen, 
jämföra, eller skapa layouter och publicera. 56 Vidare finns det verktyg för 3D-
navigering i modellen. I versionen från 2012 finns det en funktion som medför att 
bilder kan klistras in i en 2D-ritning, exempelvis en symbol eller markering. Det 
finns inga funktioner i Autodesks Design Review som gör att programmet kan 
användas för 4D-modellering. Autodesk har en programvara som heter Autodesk 
DWF Writer. Programvaran används för att skapa filer i DWF-format från CAD-
program där filer inte kan sparas som DWF. 57  

3.1.3.4 Vico Software 

Vico Software har tagit fram Vico Office som är ett 5D-verktyg och en 
helhetslösning för företag som använder BIM i projekt. Vico Office inkluderar 
således både tidsplanering och kostnadsstyrning. Programmet är uppbyggd som en 
plattform med olika funktioner vilket säkrar att information inte försvinner vid 
informationsöverföring. 58  Applikationen Vico Office Client innehåller en 
publisher som tillåter import från flertalet CAD-program, såsom ArchiCAD, 
Tekla, Revit eller andra program som stödjer filformatet IFC. Vico Office Client 
har en projektdatabas som projektets BIM-modell publiceras i, för att sedan 
användas i de olika applikationerna. Vico Office Client innehåller en 5D-viewer 
för simulering av projektet, men denna ingår i licensen som behövs för varje 
användare. 59  
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För att skapa en 4D-modell, där tidsplanen kopplas till en BIM-modell av 
projektet används Vico 4D Manager. Applikationen erhåller all information som 
skapats i de övriga funktionerna i Vico Office och som behövs för att skapa 4D-
modellen, såsom tidsplaneringen, mängder, 3D-ritningar och kalkyldata. 
Funktioner som att dela upp BIM-modellen finns, vilket underlättar 
sammankopplingen av aktiviteter i tidsplanen med aktuell byggdel. 60 Färdig 4D-
modell kan sedan simuleras i Vico Office Client. 61 

3.1.3.5 Tekla BIMsight 

Tekla är ett finskt företag, mest känd för programvaran Tekla Structures. Deras 
nya programvara Tekla BIMsight är en gratisversion som klarar av att importera 
modeller från i stort sett alla BIM-program som använder filformatet IFC. IFC är 
ett öppet dataformat som är skapat för bygg och anläggningsinformation. 62 Tekla 
BIMsight används främst för att samordna konstruktions modeller och göra 
kollisionskontroller mellan olika aktörer. 63 Tekla har tagit fram ett 
användargränssnitt som gör det möjligt att använda Tekla BIMsights modeller i en 
läsplatta vilket möjliggör visualisering av modellen ute i byggproduktionen.64   

 

3.2 Intervjuer  

3.2.1 Intervjuer med platschefer vid NCC Construction 

För att få en inblick i hur planeringsarbetet bedrivs i dagsläget hos platschefer 
inom NCC Construction i Jönköping, har intervjuer genomförts med tre 
platschefer. Två av platscheferna är verksamma inom anläggning och en platschef 
är verksam inom hus. Anledningen till att en intervju genomförts med en platschef 
inom hus är för att se om det finns skillnader inom användningen av BIM i de 
olika branscherna. 
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Frågorna som ställts har dels behandlat planeringsarbetet i dagsläget, dels 
behandlat kunskaper och erfarenheter inom användandet av CAD och BIM-
modellering.  Vidare har ett par praktiska frågor ställts med avseende på att få in 
synpunkter inför det fortsatta examensarbetet.  

Frågorna som ställts angående planeringsarbetet är av stor vikt för att kartlägga 
hur planeringsarbetet bedrivs idag och hur planeringen ska kunna förenas med 
BIM i en 4D-modell. Hur planeringsarbetet ser ut i dagsläget besvarar en av 
frågeställningarna i rapporten. Vidare har kunskapen i CAD och erfarenhet av 
BIM betydelse för hur 4D-modeller kommer att kunna användas av platschefer. 
Frågorna ställs för att undersöka vilka kunskaper platscheferna har i dagsläget. 
Slutligen har några frågor ställts med avseende till att rikta resultatet av de andra 
två frågeställningarna mot att bli funktionellt och lättanvänt.  

3.2.1.1 Genomförande 

Kontakt med platscheferna har fåtts genom entreprenadchefen, som är handledare 
för examensarbetet vid NCC Construction i Jönköping. Genom mailkontakt med 
platscheferna har tid och plats för intervju avtalats. Två av intervjuerna har 
genomförts på NCCs kontor på Klubbhusgatan i Jönköping och en intervju har 
genomförts på arbetsplatskontoret för projektet Brf Kruthusen i Jönköping. 
Intervjuerna har gått till så att platscheferna fått en kort genomgång om 
examensarbetets innehåll och vad som ska undersökas. Ett antal frågor har sedan 
ställts till samtliga intervjuade, där de intervjuade har fått svara relativt fritt kring 
frågorna. Beroende på svar och erfarenheter har följdfrågor ställts. Under 
intervjuerna har anteckningar förts. Avslutade intervjuer har renskrivits och 
skickats via mail till de intervjuade för godkännande. Samtliga intervjuade har 
korrekturläst och godkänt de renskrivna intervjuerna och gett sin tillåtelse att 
använda intervjuerna med namn i rapporten.  

Medverkande i intervjuerna är Göran Skagerlind, platschef vid projektet Vetlanda 
Kraftvärmeverk, Mattias Svensson, platschef vid projektet Tranås Kraftvärmeverk 
och Roger Norén, platschef vid projektet brf Kruthusen i Jönköping. Göran 
Skagerlind och Mattias Svensson är båda verksamma inom anläggning och Roger 
Norén arbetar i projekt som avser hus. 

Nedan följer en sammanställning av samtliga svar som erhållits. Intervjuerna finns 
i sin helhet som bilagor i slutet av rapporten.  

3.2.1.2 Planeringsarbete 

På anläggningssidan används treveckorsplanering, vilken oftast görs i Excel-
dokument i en utarbetad mall anpassad för planering. Huvudtidsplanen för 
projektet skapas i planeringsverktyget PlanCon, vilken sedan bryts ner i Excel-
dokument där yrkesarbetarnas arbetsuppgifter uppskattas för de kommande tre 
veckorna. På större projekt genomförs veckomöten för att redovisa planeringen 
och säkerställa tillgången på material. Vid mindre projekt används ingen skriftlig 
planering och arbetsuppgifterna förmedlas muntligt till yrkesarbetarna. 
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Inom husprojekt användes istället femveckorsplanering. Femveckorsplaneringen 
sträcker sig en vecka bakåt i tiden och fyra veckor framåt. Detta för att få en 
uppfattning om hur arbetet ligger till tidmässigt och vilket arbete som ska utföras 
de kommande veckorna. Planeringen för den första veckan framåt är mer 
detaljerad än de kommande veckorna. Norén använder planeringsverktyget 
PlanCon i sitt planeringsarbete.  

Skagerlind berättar under intervjun att planeringen är mycket viktig för att 
säkerställa att rätt material och tillräcklig arbetskraft finns tillgänglig för det 
kommande arbetet. Arbetet som ska genomföras delas upp mellan yrkesarbetarna 
i ett Excel-dokument. Skagerlind menar att detta är mycket uppskattat då 
yrkesarbetarna vet vad de ska göra framöver.  

Norén anser att den största fördelen med hans planeringsarbete är att planeringen 
redan är gjord i PlanCon innan möte hålls. Han har valt att dela på 
planeringsinformationen och problemlösningen så att endast de som berörs av ett 
problem är med och diskuterar fram lösningar. Hans mål är att planeringsmötet 
inte ska behöva ta mer än 20 min. Problemlösning görs vid behov under 
projektets gång. 

Ingen av de intervjuade ser någon nackdel med sitt planeringsarbete utan menar 
på att de största problemen till att tidsplanen inte hålls är att projekteringen ligger 
efter samt att ritningar och färdiga bygghandlingar saknas. Svensson förklarar att 
ytterligare ett problem till att tidsplaneringen inte håller beror på väderlek och 
materialförseningar. 

3.2.1.3 Erfarenheter av CAD och BIM 

Erfarenheten av CAD-program skiljer sig mellan de intervjuade. Norén har 
kunskaper i 2D-CAD och vissa kunskaper i 3D-CAD. Han har använt sig av 2D-
CAD i programmet AutoCAD Architecture som han använder för att arbeta i 
DWG-filer. Han förklarar att nackdelen med ritningar i DWG-format är de inte är 
kontrollerade och att när ändringar sker behöver han hämta hem en ny fil. Han 
förklarar att det är svårt är att veta om man har den senaste filen, med de senaste 
revideringarna. Norén har använt sig lite av programmet Revit, där arbetet görs i 
3D. Norén har aldrig själv använd en BIM-modell och kopplat denna till en 
tidsplan, men har med hjälp av CAD-samordnare vid NCC Construction använt 
Navisworks för samordning av ritningar. I den samordnade modellen har han 
sedan färglagt delar i modellen för att illustrera arbetet. Vidare har Norén använt 
Navisworks i möten för att visa kollisionsrisker i BIM-modellen mellan 
exempelvis rör och ventilation. 

Svensson har till skillnad mot Norén inte använt sig av CAD-program för att 
skapa ritningar, utan endast för att titta på redan färdiga ritningar eller göra 3D-
vandringar i färdiga modeller. Skagerlind har ingen erfarenhet av CAD. Svensson 
och Skagerlind har ingen erfarenhet av att använda sig av BIM i planeringsarbetet. 

Under intervjuerna observeras det att arbetsplatsdispositionsplaner som vanligen 
förkortas APD-planer, är gjorda i Google SketchUp. Detta är vanligt 
förekommande inom NCC Hus i Jönköping. Således finns viss kunskap i 
användande av BIM-modeller hos platscheferna. 
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3.2.1.4 Synpunkter på det fortsatta examensarbetet 

På frågan om hur de intervjuade ser på en ny arbetsmetod som innebär att BIM-
modellen kopplas till tidsplanen för att generera erfarenhetsåterföring för 
framtiden svarar Svensson och Skagerlind att de är positivt inställda till 
arbetsmetoden. Den nya arbetsmetoden skulle innebära att BIM-modellen 
kopplad till tidsplan kan användas för att spela upp hela projektet i programmet 
Navisworks. Programmet tillåter att pausa och zooma in där det behövs för att 
visa detaljer. Vidare ska länkar innehållande produktdatablad, arbetsbeskrivning 
eller liknande kunna kopplas till delar och således skulle samtlig information finnas 
på samma ställe. Genom att importera planerat start och slutdatum för 
delar/delmoment från t.ex. PlanCon och sedan manuellt lägga in faktiskt start och 
slutdatum, kan vid en jämförelse avvikelser urskiljas.  

Skagerlind tror att arbetsmetoden skapar större förståelse för projektet och 
minskar risken att kollisioner och problem uppstår mellan olika yrkeskategorier i 
produktionen.  Dock tror Skagerlind inte att arbetsmetoden kommer att generera 
samma fördelar i rena markjobb i jämförelse med mer komplexa jobb som t.ex. 
innefattar trappor, stödmurar och liknande. Norén tycker det är svårt att uttala sig 
om arbetsmetoden då han inte vet hur mycket arbete som krävs och hur den 
kommer att fungerar praktiskt.  Norén är positivt inställd om arbetsmetoden är 
lättanvänt och har en nytta för produktionen i det aktuella projektet. Arbetet med 
den nya arbetsmetoden får inte ta för mycket tid i förhållande till vad den bidrar 
med. Överlag är Norén dock positiv till att använda BIM-modeller, då dessa är bra 
vid kollisionskontroll så att problem kan upptäckas innan problem i produktionen 
uppstår. Han menar att arbetsmetoden kan bli svår att genomföra, då 
bygghandlingarna oftast inte är färdiga när projektet dras igång vilket är ett 
problem.  

Svensson säger att det finns en efterfrågan hos yrkesarbetarna att ha tillgång till 
dator i byggbodarna. De vill ha möjligheten att gå in och titta på produktdatablad 
och liknande. Han menar dock att 2D-ritningar fortfarande kommer att behövas i 
produktionen. Svensson funderar på att ordna så att en dator finns tillgänglig för 
yrkesarbetarna i sitt kommande projekt.  
Att 2D-ritningar behövs konstaterar även Norén som har prövat att använda 
bärbar dator på byggarbetsplatsen. Han tycker inte att det finns något intresse hos 
yrkesarbetarna att använda dator i produktionen och menar att det krävs 2D-
ritningar för att kunna mäta korrekta mått. Han ser dock en fördel med dator i 
produktionen då t.ex. besiktningsanmärkningar och rumsbeskrivningar kan 
kopplas till BIM-modellen i programmet Navisworks. Detta är inget som han har 
provat ännu men i det aktuella projekt Brf Kruthusen ska dator användas för det 
ändamålet senare i projektet. Skagerlind tror att det kan vara en fördel att ha en 
bärbar dator vid samrådsmöten men menar att det är nödvändigt för 
yrkesarbetarna med inplastade 2D-ritningar. 

Avslutningsvis ställdes frågan om det finns övriga önskemål angående vårt 
examensarbete. Främst vill platscheferna att fokus läggs på att arbetsmetoden blir 
lättanvänt och användarvänlig. Norén skulle vilja att det fanns ett färdigt system 
för att använda datorprogrammen. Han säger att det måste vara enkelt att använda 
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och framtaget för personer som inte har djupa kunskaper i programmen. Det får 
inte vara för tidskrävande då platschefer inte har den tid som krävs för att hitta 
och använda avancerade funktioner i programmet. Alternativet är att det finns en 
ansvarig för arbetet med att koppla planeringen till BIM-modell, som har den 
utbildning som krävs. Norén förtydligar att för att få det att fungera krävs en 
förändring i hela processen. Arkitekter och konstruktörer måste anpassa sina 
ritningar efter produktionen så att byggobjekt i projektet är rätt uppdelade efter 
hur det utförs i produktionen och att konstruktionsritningarna finns i 3D-format.  
Han ger ett exempel vid mängdberäkning där arbetet försvåras då arkitekter ritar 
byggdelar i ett stycke, t.ex. att väggarna ritas från marken och upp i ett stycke, utan 
att delas in efter våningar. Konstruktionsritningarna är oftast i 2D, vilket också är 
ett problem. 

3.2.2 Intervju med teknisk specialist inom virtuellt byggande 

Anna Neidenström arbetar som teknisk specialist inom virtuellt byggande på NCC 
Construction Sverige AB. För att få en djupare inblick i vad som krävs av ett 
visualiseringsprogram för att fungera optimalt inom produktionen har en kort 
intervju med Neidenström genomförts.   
 
Ett krav som Neidenström ställer på visualiseringsprogram är att objekten i 
modellen ska kunna delas upp för att en 4D-visualisering som speglar tidsplanen 
ska kunna genomföras. Funktioner för att kunna kvalitetssäkra BIM-modellen i 
programmet är av stor vikt för att kunna kontrollera uppbyggnaden av modellen. 
För att programmet dessutom ska kunna användas inom produktionen krävs även 
att gränssnittet är enkelt och intuitivt. Vidare bör programmet inte vara 
licensbelagt, då det finns arbetsplatser som saknar internetuppkoppling och de 
flesta licenser i dag är flytande vilket kräver 100-procentig internetuppkoppling.  
 
Neidenström berättar att vanliga problem som uppkommer i arbetet med CAD-
samordning är att det inte är rätt kvalitet på modellerna som levereras och att 
konsulterna inte hinner leverera modellerna i tid. Detta beror på till stor del på 
snäva tidsplaner, vilket missgynnar projekteringen. Ett annat problem är 
kompabiliteten mellan olika programvaror och användandet av olika filformat. 
Dessutom saknas det kompetens både hos konsulter samt inom NCC i arbetet 
med BIM. 
 
 

3.3 Fallstudier  

Som ovan nämnt genomförs fallstudier i de fall där litteraturstudie och intervjuer 
inte räcker till för att besvara frågeställningarna. Fallstudierna inleds med en kort 
beskrivning av varför fallstudien är intressant att genomföra. Beskrivningen följs 
av den genomförda fallstudien vars resultat delges under resultat- och analysdelen 
i rapporten. 
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3.3.1 Fallstudie i Google SketchUp 

Med avseende på BIM i planeringsarbetet har en fallstudie i Google SketchUp 
genomförts. I dagsläget används Google SketchUp för att skapa en APD-plan i 
3D-format som används för visualisering på byggarbetsplatsen. Denna fallstudie 
är gjord i projektet Tranås Kraftvärmeverk. Platschefen vid projektet har bidragit 
med en skiss i 2D över hur han har tänkt sig att etableringen ska se ut. Teknisk 
specialist inom virtuellt byggande vid NCC Construction Sverige AB har bidragit 
med ritningar i DWG-format samt en SketchUp-fil som innehåller en importerad 
situationsplan över området. Fallstudien är genomförd på NCC Constructions 
kontor i Jönköping. 

Filer som skapas i Google SketchUp sparas i SKP-format. Ritningar i DWG-
format har öppnats med programmet AutoCAD Viewer. I ritningarna har sedan 
kontrollmätning genomförts och jämförts mot situationsplanen i Google 
SketchUp. Kontrollmätningen visar att det är olika skalor i de olika filerna. Således 
har alla mått som uppmätts i DWG-ritningen varit i behov av att skalas om innan 
de ritas in i Google SketchUp. Samtliga byggnader har ritats in som 3D-objekt i 
APD-planen och färgsätts olika beroende på om de är befintliga byggnader eller 
nya byggnader. Utrustning såsom maskiner, byggbodar, ställningar, staket och 
andra hjälpmaterial infogas enkelt ur katalogen Components som finns under 
rubriken Windows i menyraden. Katalogen som använts i fallstudien tillhör NCC 
och är hämtad från deras interna nät. När tillbehören infogades visade det sig att 
hela modellen blivit uppritad i fel skala. Således behövde hela modellen skalas om 
ytterligare en gång. Att skala om modellen i Google SketchUp är enkelt. Verktyg 
för att skala om finns under fliken Tools i menyraden. Sedan är det bara att skriva 
in vilken skala som önskas och trycka på enter-tangenten.  

När APD-planen är skapad finns det funktioner i Google SketchUp för 
visualisering. Det går att skapa vyer med en kamerafunktion i programmet. Det är 
då enkelt att välja ut det som är viktigt att visa i modellen och det går även att 
zooma in på detaljer. Vyerna sparas sedan och kan läggas i lista i den ordning som 
vyerna ska visas i form av ett bildspel, för att sedan användas på ett eventuellt 
möte. Ett annat alternativ är att promenera i modellen, s.k. 3D-vandring. Nedan 
visas fyra vyer av APD-planen som är gjorda i fallstudien.  
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Figur 3. Vyer från fallstudie i Google SketchUp. 

  

Vidare sparas den färdiga APD-planen om i Google SketchUp version 6, då denna 
version är den som är kompatibel med Navisworks. APD-planen importeras 
sedan i Navisworks. I Navisworks har ritningar för projektet sammanfogats till en 
färdig BIM-modell och således kan APD-planen användas i vår fallstudie senare i 
rapporten.  

3.3.2 Fallstudie i Navisworks Simulate 

Motsvarande BIM för en anläggning kallas för anläggnings informationsmodell, 
AIM. Fallstudien genomförs i projektet Tranås Kraftvärmeverk där NCC 
Construction i Jönköping tillhandahållit BIM-modell och aktuell huvudtidsplan. I 
arbetet med fallstudien har en arbetsmanual för Navisworks Simulate använts och 
tidigare genomgång teknisk specialist inom virtuellt byggande vid NCC 
Construction Sverige AB har varit till stor hjälp. Fallstudien kommer att utgöras av 
treveckorsperioder i projektet Tranås kraftvärmeverk och genomförs för att kunna 
besvara frågeställningen; Hur lämpar sig samordningsprogrammet Navisworks för 
att samköra treveckorsplanering med BIM-modell?  

3.3.2.1 Förberedelser  

När vi påbörjar fallstudien påträffas problem nästintill omgående. Den färdiga 
BIM-modellen som tillhandahållits av NCC Construction i Jönköping är i NWF-
format för att kunna öppnas i Navisworks. NCC Construction har ursprungligen 
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fått BIM-modellen via en konsult till pannleverantören vid projektet. Modellen är 
dock inte tillräckligt uppdelad i olika byggdelar för att kunna koppla respektive 
byggdel med aktuell händelse i den detaljerade tidsplanen. Exempelvis är 
bottenplattan ritad som endast en byggdel, vilket inte är praktiskt genomförbart 
vid gjutning. Markeras en vägg blir samtliga ytter och innerväggar markerade då 
dessa är ritade i ett stycke. Detta problem ligger tillgrund av projektörernas 
arbetssätt som inte är produktionsanpassat. Även byggentreprenören måste ställa 
krav på hur projekteringsarbetet utförs. 
Vid samtal med teknisk specialist vid NCC Construction i Jönköping fås 
information om att vid användning av prefabricerade väggar och bjälklag fås dessa 
i ritningar från tillverkarna och är således uppdelade efter element och i den 
ordningen de ska monteras. Detta gör arbetet med 4D-modeller lättarbetat och att 
merarbete undviks.  
Vidare saknas underlag för mark-, vatten-, avlopp- och ledningsarbeten som är 
projekterade i 3D-format. De modeller som eventuellt kan komma att projekteras 
kommer endast att användas för maskinstyrning, vilket innebär att vatten och 
avloppssystem inte finns med i modellen. Det är osäkert om vatten-, avlopp- och 
ledningsarbete kommer att projekteras tredimensionellt överhuvudtaget, då det vid 
anläggningsprojekt är ovanligt att projektera dessa i 3D-format. Detta är en relativt 
stor del av arbetet i projektet som därmed inte kommer synas i 4D-modellen. 

 

Figur 4. Figuren visar den första BIM-modellen som tillhandahölls av NCC. 

Modellen visas i Navisworks Simulate 2012. 

För att kunna fortsatta arbetet med fallstudien innebär detta att DWG-filer över 
modellen behövs. Detta för att kunna dela in modellen i ytterligare byggdelar så att 
en 4D-modell sedan kan skapas. Vid examensarbetets början fanns det ingen 
DWG-fil att tillgå över projektet, vilket gör att arbetet med fallstudien försenas.  
Under projektets gång skickar en teknisk specialist inom virtuellt byggande vid 
NCC Construction Sverige AB, via mailkontakt DWG-filer över projektet. DWG-
filerna bearbetas i programmet AutoCAD 2012, där byggdelarna delas in i mer 
lämpliga delar efter hur de ska byggas enligt den detaljerade treveckorsplaneringen.  



Genomförande 

29 

 

 

Figur 5. Figuren visar en DWG-ritning över projektet, vilken kommer att användas 

vidare i fallstudien. Modellen visas i AutoCAD 2012. 

I ett möte med platschefen för Tranås kraftvärmeverk den 11 april diskuterades 
lämpliga tidsperioder och tillhörande byggobjekt för fallstudien. Byggobjekten 
som det fattades beslut om att använda i fallstudien valdes ut pga. att arbetet för 
gjutningen motsvarar två treveckorsplaneringar. De aktuella treveckorsperioderna 
som kommer att användas för att skapa en 4D-modell, innefattar innerväggar och 
bjälklag i del av pannhuset enligt figuren nedan. 

 

Figur 6. Figuren visar de aktuella innerväggarna och bjälklagen i fallstudien. 

Byggdelarna är tagna från AutoCAD 2012.  

Den detaljerade tidsplaneringen för de två treveckorsplaneringarna diskuterades 
fram gemensamt med platschefen. Utifrån kalkylen för projektet beräknas antalet 
timmar per byggdel och slutligen skapas en tidsplan för de aktuella byggdelarna i 
PlanCon.  
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Figur 7. Figuren visar treveckorsplaneringen för fallstudien. Planeringen visas i 

PlanCon. 

 
 
 
 

3.3.2.2 Import av DWG-fil till Navisworks Simulate 

 
Den uppdelade DWG-filen importeras sedan till Navisworks 
Simulate genom att trycka på Append under fliken Home i 
menyraden, se figur 9. Modellen blir synlig på skärmen.  
 

 

 
 
 
 
 

Figur 9. Import 

av DWG-fil. 

Figur 8. Vägg och bjälklagsförklaring, från ritning över projektet. 
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3.3.2.3 Export av tidsplan från PlanCon  

För att kunna importera tidsplanen i Navisworks Simulate, 
måste tidsplanen först exporteras från PlanCon till en 
CSV-fil. Detta görs i PlanCon genom att välja Exportera… 
från fliken Arkiv i menyraden, se figur 10.  

 

 

  
 
 
 
 
 
Fönstret Exportera dyker då upp 
på skärmen. Här väljs 
inställningar inför exporten.  
För att välja vart CSV-filen ska 
sparas väljs Definiera… Sedan 
skrivs den sökväg in för vilken 
mapp som filen ska sparas i, se 
figur 11.  
 
 

 
 
 
När önskade inställningar är valda markeras 
programmet Navisworks och sedan väljs Export, se 
figur 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Export till 

CSV-fil. 

Figur 12. Export till Navisworks. 

Figur 11. Inställningar för export till CSV-fil. 
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3.3.2.4 Import av tidsplan till Navisworks Simulate 

I Navisworks Simulate importeras 
sedan CSV-filen genom att välja 
verktyget Timeliner under fliken Home 
på menyraden, se figur 13.  

Verktyget Timeliner visas som ett eget fönster. 
Under fliken Data Sources väljs Add och sedan 
CSV File för att lägga till tidsplanen. Välj den 
sparade CSV-filen ur den mapp som tidigare 
valts att spara i. Välj att Öppna filen, se figur 
14. 

 

 

Fönstret Field Selector visar sig och där 
görs inställningar som sedan kommer 
att gälla i Timeliner. När inställningar 
är gjorda väljs OK och fönstret 
stängs. CSV-filen kommer sedan att 
dyka upp i listan under Data Sources, 
se figur 15. 

 

 

 

 

 

 

Tidsplanen aktiveras sedan genom att 
högerklicka på den importerade CSV-filen i 
Data Sources och välja Rebuild Task Hierarchy, 
se figur 16.  

 

 

 

Figur 13. Figuren visar verktyget Timeliner. 

Figur 14. Figuren visar import 

till Navisworks. 

Figur 15. Inställningar för tidsplanen 

görs i Field Selector. 

Figur 16. Figuren visar hur 

aktivering av tidsplanen görs. 



Genomförande 

33 

För att hantera aktiviteterna i tidsplanen väljs fliken Tasks. Här visas aktiviteterna i 
listformat men även i form av ett Gantt-schema. Under rubrikerna Planned Start 
och Planned End är datumen inlagda från tidsplanen i PlanCon och följer således 
den skapade tidsplanen för projektet. Under projektets gång fylls sedan de verkliga 
datummen in under rubrikerna Actual Start och Actual End. Således kan avvikelser 
från tidsplanen urskiljas vid en jämförelse och informationen användas för 
erfarenhetsåterföring i framtiden, se figur 17.   

 

Figur 17. Figuren visar tidsplaneringen i Navisworks Simulate. 

3.3.2.5 Skapande av 4D-modell 

När modellen och tidsplaneringen är importerad i Navisworks Simulate är det 
dags att koppla aktiviteter i treveckorsplaneringen till byggdelar i BIM-modellen 
för att skapa en 4D-modell. Detta görs i verktyget Timeliner.  

Byggdelen som ska 
kopplas till en aktivitet 
markeras i modellen. 
Alltså markeras vägg 1 i 
BIM-modellen. Genom 
att sedan högerklicka på 
aktiviteten för vägg 1 
under fliken Tasks i 
Timeliner och välja Attach 
Current Selection kopplas 
byggdelen och aktiviteten 
ihop, se figur 18.  

Figur 18. Sammankoppling av byggdel och aktivitet i 

Timeliner. 
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Vidare väljs hur byggobjektet 
ska visas vid simulering genom 
att välja uppdragstyp under 
rubriken Task Type. Det finns 
tre alternativa val som redan är 
inlagda i Navisworks vid 
genomförandet av fallstudien. 
Då väggen ska byggas väljs 
Construct för simulering av 

vägg1, se figur 19.  

 

 

Uppdragstyper är enkelt att lägga till om så önskas. Dessa läggs till under fliken 
Configure i Timeliner. Beroende på vad det är för byggdel kan simulering uttryckas 
olika i när och hur den ska uppträda. Även olika färg kan väljas för olika 
uppdragstyper och beroende på om byggdelens stadie är ej påbörjad, under 
byggande eller slutförd, se figur 20.  

 

Figur 20. Visar fliken Configure i Timeliner, där uppdragstyp på simulering kan 

läggas till. 

Proceduren att koppla byggdel till aktivitet upprepas för samtliga byggdelar tills 
färdig 4D-modell skapats.  

3.3.2.6 Simulering av 4D-modell 

När 4D-modellen är färdig kan den spelas upp. Byggobjekten som är kopplade till 
en aktivitet har inställningar för hur den ska simuleras och kommer att följa 
tidsplanen från början till slut.  

Simuleringen spelas upp under fliken 
Simulate i verktyget Timeliner, se figur 
21. Det finns funktioner som play, 
paus och att hoppa en dag i taget. 
Funktionerna fungerar både framåt 
och bakåt i projektets tidsplanering.   
Samtidigt som simulering av 4D-
modellen görs kan de vanliga 
funktionerna, exempelvis att zooma 
och röra sig i modellen genomföras.  

 

Figur 19.  Under Task Type väljs uppdragstyp för 

simulering av vägg 1. 

Figur 21. Figuren visar 

simuleringsverktyget i Timeliner. 
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Under Settings kan start och slutdatum väljas 
för simuleringen om inte hela tidsplanen ska 
spelas upp. Det går även att välja att spela 
upp efter datumen som lagts in under 
rubrikerna Actual Start och Actual End för att 
se hur projektet fortlöper i verkligheten.   

 

 

 

Figur 22. Figurerna visar hur 

inställningsmöjligheter i simuleringsverktyget. 

 

 

 

3.3.2.7 Import av APD-plan från Google SketchUp 

Tidigare genomförd fallstudie i Google 
SketchUp har resulterat i en färdig APD-plan 
över Tranås Kraftvärmeverk. Slutligen infogas 
denna i 4D-modellen för att ge en bättre 
överblick över projektet. Det visar sig att APD-
planen som skapats i Google SketchUp är ritad i 
ett annat koordinatsystem än DWG-ritningen, 

vilket gör att modellen placerar sig utanför 
APD-planen i Navisworks. Detta justeras genom 
att använda kommandot Move och Rotate, under 
fliken Item Tools i menyraden, se figur 23. Med 
dessa verktyg kan modellen flyttas till önskad position. De delar som valts ut för 
fallstudien är byggdelar inuti byggnaden och APD-planen i Google SketchUp 
skymmer således 4D-modellen som skapats i Navisworks Simulate. Detta gör att 
de utvalda byggdelarna i fallstudien inte syns i modellen. Därför väljs den 
ursprungliga BIM-modellen för att redovisa hur resultatet kan se ut. 
 

Figur 23. Figuren visar 

verktygen för att flytta och 

rotera objekt. 
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Figur 24. Figuren visar en BIM-modell över Tranås Kraftvärmeverk med importerad APD-
plan från Google SketchUp. 
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4 Resultat och analys 

4.1.1 Hur ser treveckorsplaneringen ut inom bygg- och 
anläggningsbranschen i dagsläget? 

Genomförd litteraturstudie visar att det mest använda verktyget för planering är 
datorstödda planeringsverktyg som PlanCon och MS Project, men att det 
fortfarande är vanligt förekommande att arbeta med Excel eller använda sig av 
penna och papper. 65 Detta bekräftas även av Jongeling i rapporten BIM istället för 
2D-CAD i byggprojekt från 2008, där han skriver att det traditionella sättet att 
planera är utifrån 2D-ritningar, skisser, Gantt-scheman och prognoser. 66  

 Figur 25. Visar ett Gantt-schema framställt ur PlanCon. 

Även genomförda intervjuer på NCC Construction i Jönköping indikerar på att 
traditionell planering i form av Gantt-scheman, är den mest använda 
planeringstekniken inom bygg- och anläggningsproduktion. Samtliga intervjuade 
använder planeringsverktyget PlanCon för att skapa huvudtidsplaner. På 
anläggningssidan används en utarbetad Excel-mall för att skapa 
treveckorsplaneringen, platschefen på hus använder sig av PlanCon även för den 
detaljerade planeringsarbetet som på byggsidan utgörs av en femveckorsplanering.  
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Svenska Byggindustrier konstaterar i sin undersökning att omkring 30 procent av 
de tillfrågade efterfrågar utbildning i datorprogram inom planeringsarbetet. 
Ytterligare 40 procent önskar förutom utbildning i datorprogram även utbildning i 
planeringsteknik. 67 Viljan finns således att utvecklas i sitt planeringsarbete. De 
flesta datorstödda planeringsverktygen, exempelvis PlanCon och MS Project, är 
kompatibla med CAD-samordningsprogram som Navisworks Simulate som 
används för att ta fram BIM-modeller. 68 Således finns förutsättningar att 
implementera BIM i planeringsarbetet.   

4.1.2 Hur lämpar sig samordningsprogrammet Navisworks för att 
samköra treveckorsplanering med BIM-modell? 

Vid användning av Navisworks Simulate för skapande av en 4D-modell krävs att 
allt underlag för det som 4D-modellen avser är färdigprojekterat. För att arbetet 
ska fungera ställs även krav på att BIM-modellen är utförd med hänsyn tagen till 
produktion, så att byggdelar är uppdelade efter arbetsmomenten i tidsplanen.  

Fallstudien som genomförts i en utvald del av projektet Tranås Kraftvärmeverk 
visar att med en fullständig BIM-modell som är uppdelat efter byggdelar samt en 
färdig treveckorsplanering lämpar sig Navisworks Simulate väl att för användas 
vid skapande av en 4D-modell.  

Programmet är enkelt att använda och består av enkla verktyg och tydliga 
menysystem, men kräver datorvana och erfarenhet av CAD-program för att kunna 
orientera sig i modellen. Utbildning i Navisworks Simulate eller en arbetsmanual 
för programmet krävs för att hitta rätt i programmets många inställningar. 

Med erfarenhet av programmet och med rätt underlag är Navisworks Simulate ett 
utmärkt program vid skapandet av BIM-modeller.  

4.1.3 Vilket program lämpar sig för visualisering av 4D-modellen ute 
på arbetsplatsen i produktionen? 

I genomförda intervjuer har det framförts kriterier som bör uppfyllas för att ett 
visualiseringsprogram ska vara lämpligt att använda i produktionen. De 
intervjuade platscheferna ställer krav på att visualiseringsprogrammet ska vara 
enkelt att använda och detta poängterar även NCCs teknisk specialist som menar 
att gränssnittet måste vara enkelt. Den tekniska specialisten förklarar även hur 
licensbelagda program skapar problem med höga kostnader samt att flytande 
licenser ställer krav på 100-procentig uppkoppling för att fungera.  
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I rapporten har programmet Navisworks Simulate använts för skapandet av 4D-
modellen. Litteraturstudien visar att det finns få program för visualisering av 4D-
modeller som är kompatibla med Navisworks Simulate. Vico Software och Tekla 
BIMsight är program som kan användas för att skapa och visualisera 4D-modeller, 
men programmen klarar inte av att läsa in filer som är skapade i Navisworks. 
Detta beror på att Navisworks skapar sitt eget filformat, vilket inte går att öppna i 
de ovan nämnda programen.  I litteraturstudien har även programmen Design 
Review och Google SketchUp studerats. Dessa klarar inte av att visualisera 4D-
modeller, men klarar av att visa BIM-modeller från Navisworks. Således är 
programmen inte aktuella i 4D-modelleringssammanhang. 

Med ovanstående kriterier och information som underlag konstateras det att vid 
användning av Navisworks Simulate eller Navisworks Manage för skapandet av 
4D-modeller, är Navisworks Freedom det mest fördelaktiga alternativet för 
simulering av 4D-modeller. Av programmen som studerats i litteraturstudien är 
det således enbart Navisworks Freedom som upprätthåller samtliga framställda 
kriterier.  
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5 Diskussion 
Diskussionskapitlet i rapporten är indelat i en resultatdiskussion och en 
metoddiskussion. Resultatdiskussionen syftar till att diskutera kring de resultat 
som författarna kommit fram till. Metoddiskussionen avser att utvärdera kvaliteten 
i de metoder som valts för att besvara frågeställningarna.  

5.1 Resultatdiskussion 

Nedan följer diskussion kring de resultat som erhållits ur arbetet. Resultatet 
innehåller syfte, mål och är uppdelat efter frågeställning för att vara mer 
överskådligt. 

5.1.1 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att få en bättre treveckorsplanering, samt att 
öka utnyttjandet av erfarenhetsåterföringen inom produktionen genom 
användande av CAD-samordning och BIM.  

5.1.2 Mål 

Målet är att kartlägga vilken arbetsmetod som används för treveckorsplanering i 
dagsläget hos platschefer inom NCC Construction i Jönköping. Vidare ska det 
undersökas hur samordningsprogrammet Navisworks lämpar sig för att koppla 
den färdiga planeringen till projekterad BIM-modell. Förslag till program för 
presentation och visualisering av modeller ute på arbetsplatsen ska studeras med 
utgångspunkt i; enkelt att använda, undvika dyra licenskostnader och att vara 
lättillgängligt.  

5.1.3 Hur ser treveckorsplaneringen ut inom byggbranschen i 
dagsläget? 

Resultatet visar att planeringstekniken är omodern men att utvecklingen går 
framåt. Att göra planeringen i Excel eller med papper och penna borde inte 
tillhöra vanligheterna med avseende på de datorstödda planeringsverktygen som 
finns på marknaden idag. Datorstödda planeringsverktyg är inte alltför avancerade, 
vilket tyder på att det saknas kunskap och utbildning i programmen. Så länge 
planeringen inte är datoriserad hämmas utvecklingen och användandet av BIM 
och 4D-modellering i bygg- och anläggningsprojekt. Undersökningen som gjorts 
av Sveriges Byggindustrier i sammarbete med FoU väst visar att omkring 30 
procent av de tillfrågade önskar utbildning i programmen, vilket tyder på en 
osäkerhet bland arbetsledare och platschefer i bygg- och anläggningsbranschen.  
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Företagen önskar att öka användandet av BIM och 4D-modeller i produktionen, 
men detta kommer kräva att företagen lägger tid och pengar på att utbilda 
platschefer och arbetsledare i planeringsteknik och datorstödda planeringsverktyg. 
Kunskapen i programmen är en förrutsättning och grund för att 4D-modellering 
ska kunna användas i produktionen. Med utbildning i programmen kan fördelar 
erhållas som exempelvis att utnyttja planeringen för erfarenhetsåterföring i 
program som Navisworks. 

5.1.4 Hur lämpar sig samordningsprogrammet Navisworks för att 
samköra treveckorsplanering med BIM-modell? 

Det största hindret med att skapa 4D-modeller tros vanligen bero på att 
projekteringen och planeringen inte är färdig vid produktionsstart. Ändringar i 
ritningar och modeller kommer eftersläntande vilket gör att BIM-modellen inte 
längre är korrekt och behöver justeras eller ritas om, vilket är tidskrävande.  

I skapandet av en 4D-modell i programmet Navisworks Simulate uppstår 
problemen då byggdelar inte går att dela upp i programmet, utan måste delas 
redan i projekteringen. Detta ställer krav på konsulterna att rita och skapa 
modeller efter hur arbetet i produktionen ska genomföras och inte efter vilket 
arbetssätt som är smidigast för konsulten. Alternativet är att 
produktionsberedningen utförs av produktionspersonal. Vidare kan konsulten 
omöjligt veta hur tidsplanen ser ut eller hur arbetet ska genomföras, vilket i sin tur 
ställer höga krav på sammarbete mellan entreprenadföretaget och konsulten om 
inte entreprenadföretaget inte har produktionsplanerare som har möjlighet att 
utföra arbetet.  

Med rätt underlag i form av en väl uppdelad BIM-modell och en detaljerad 
tidsplan fungerar programmet väldigt bra för skapandet av 4D-modeller. 
Utbildning krävs för de som saknar kunskap i CAD-samordningsprogram. Även 
om menyerna är tydliga och enkla att använda är självinlärning inte att 
rekommendera. Med rätt underlag, utbildning och arbetsbeskrivningar kan de 
flesta använda Navisworks Simulate för att skapa 4D-modeller.  

5.1.5 Vilket program lämpar sig för visualisering av 4D-modellen ute 
på arbetsplatsen i produktionen? 

Valet av program för visualisering av en 4D-modell beror av vilket program 4D-
modellen är skapad i. Då fallstudien att skapa en 4D-modell över Tranås 
Kraftvärmeverk genomförts i Navisworks Simulate sparas filen som en NWF-fil 
eller en NWD-fil. Detta är Autodesks egna format och det innebär att modellen 
måste spelas upp i Navisworks. Således är Navisworks Freedom det alternativ som 
lämpar sig bäst för visualisering av 4D-modellen i produktionen.  

Problemet är i huvudsak att Navisworks Simulate inte kan skapa filformatet IFC. 
Hade det varit möjligt kunde Tekla BIMsight eller Vico Software varit ett 
alternativ till Navisworks Freedom. Ett alternativ är att använda ett annat program 
för CAD-samordning exempelvis Tekla Structure eller Vico 4D Manager och 
sedan nyttja Tekla BIMsight eller Vico Office Client.  
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Då Vico Software erbjuder en helhetslösning med exempelvis program för 
planering, kalkyl, samordning och visualisering torde detta vara ett bättre alternativ 
då risken att information försvinner vid import/export minimeras. Denna 
helhetslösning underlättar även för den person som ska skapa 4D-modellen och 
visualisera denna då allt finns på en och samma plattform. Att ha en programvara 
att förhålla sig till innebär dock att arbetet med BIM-modeller blir låst till denna 
programvara. 

Kontentan är att det finns flera olika program för visualisering att välja mellan. 
Valet av programvara för skapandet av en 4D-modell speglar valmöjligheterna för 
vilket visualiseringsprogram som kan användas. En del programtillverkare har 
skapat sitt eget filformat och binder således användarna till sin egen programvara. 
När användandet av BIM i produktionen ökar kommer det förhoppningsvis 
resultera i att krav ställs på kompatibilitet mellan programvaror i framtiden. 

 

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Litteraturstudie 

Innan arbetet med litteraturstudien påbörjades införskaffades djupare kunskap i 
ämnesspecifik informationssökning. Detta för att få information om hur 
ämnessökning genomförs samt för att säkerställa tillförlitliga källor i rapporten. 
Detta var nyttigt och gav välbehövliga råd om hur sökandet efter kvalitativ 
information skulle genomföras. Litteraturstudien genomfördes i början av 
examensarbetet men har även löpt parallellt under arbetets gång.  

Det var till stor fördel att avsätta tid för litteraturstudien i början av 
examensarbetet, så att tillräcklig information fanns med från början. Ämnet som 
examensarbetet behandlar var inte välkänt för oss vilket medförde att 
litteraturstudien blev något mer tidskrävande än vad den först var tänkt. Under 
arbetets gång har frågor uppkommit, vilket har inneburit att litteraturstudien 
kompletterats. Samtlig litteraturstudie har genomförts gemensamt i gruppen för att 
dels effektivisera arbetet och dels skaffa likvärdiga kunskaper. Detta tros ha varit 
en fördel både kunskapsmässigt och tidmässigt.  

I arbetet med att hantera referenser och viktiga dokument har en nackdel varit att 
ett bra system saknats för att spara, lagra och namnge dessa. Detta har skapat lite 
bekymmer med att behöva leta efter rapporter och liknande som inte varit 
namngivna konsekvent efter namn och datum samt varit placerade i 
gruppmedlemmarnas mappar, mailar, i hårdisken på datorn samt på skolans 
interna nätverk. Däremot har källhänvisningen i rapporten utförts med stor 
noggrannhet, vilket har underlättat arbetet med att hitta tillbaka till rapporterna. 
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5.2.2 Intervjuer 

Intervjuerna har avtalats i god tid och har utförts i lugn och ro i förbokade rum. 
Således har inga störningsmoment förekommit. Frågor som ställts under intervjuer 
med platscheferna, har diskuterats fram gemensamt i gruppen. Detta har varit en 
fördel då författarna varit väl inlästa på ämnet och förstått frågornas innebörd. 
Intervjuer med platschefer vid NCC Construction har varit strukturerade, vilket 
har underlättat sammanställningen av svaren. Även sammanställningen har 
genomförts gemensamt i gruppen och då författarna fört anteckningar har 
diskussion kring de erhållna svaren kunnat hållas. En svårighet var att hinna med 
att anteckna under intervjun och lämpligen hade en diktafon varit på sin plats. Då 
frågorna har varit specifika och sammanställningen kunnat genomföras på ett bra 
sätt, anses resultatet av intervjuerna vara tillförlitligt. 

5.2.3 Fallstudier 

Genom att använda metoden fallstudie har författarna lärt sig tillvägagångssätt och 
fått en djupare inblick i programmen som använts. Fördelen med fallstudien är 
främst att studie av en liten del ger kunskap om en större utredning, då resultatet 
från den lilla delen kan appliceras på helheten. Resultatet anses tillförlitligt då 
metod och tillvägagångssätt är densamma i fallstudien som i en större utredning 
men i olika omfattning. I fallstudien som genomförts med avseende på att skapa 
en 4D-modell i Navisworks Simulate blev resultatet en 4D-modell som kan 
användas för visualisering av arbetet i produktionen eller för att ge 
erfarenhetsåterföring till andra projekt. Det goda resultatet tyder på att fallstudien 
var ett bra metodval för att kunna besvara frågeställningen. Det som har fungerat 
bra har varit att goda förutsättningar har funnits för arbetet med fallstudien. 
Kontakt med NCC Construction i Jönköping har varit till stor nytta i arbetet med 
fallstudien, med avseende på lånedatorer med erforderlig programvara samt 
lokaler att arbeta i. Mindre bra har varit att projektering och planering av projektet 
Tranås Kraftvärmeverk inte varit färdig då arbetet med fallstudien påbörjats. Detta 
har resulterat i att arbetet med fallstudien dragit ut på tiden. Att projekteringen 
och planeringen inte varit färdigställd gav NCC Construction i Jönköping 
information om i början av examensarbetet vilket har varit till fördel då det tagits 
med i planeringen av arbetet.
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Den utredning som genomförts med syftet att kartlägga planeringsarbetet inom 
bygg- och anläggningsbranschen visar att planeringsarbetet varierar dels mellan de 
olika branscherna men även att planeringsteknik beror på kunskapssnivå hos den 
som ska genomföra planeringsarbetet. Vikten av att använda datoriserade 
planeringsverktyg för att kunna implementera BIM i planeringsarbetet och utnyttja 
fördelarna som BIM medför är stor. Att utbilda personal i planeringsteknik och 
planeringsverktyg skapar nya möjligheter exempelvis att utnyttja 4D-modeller för 
visualisering av projekt. Program som Navisworks Simulate lämpar sig väl för att 
skapa 4D-simuleringar, men ställer krav på att projekteringen är utförd som BIM-
modell samt att planeringen är utförd med stor noggrannhet. Utnyttjandet av 
BIM-modeller har visat på mindre tidskrävande kostnadsberäkningar, högre 
kvalitet i projektet samt bättre kommunikation mellan de olika aktörerna i 
projektet. För visualisering av en BIM-modell som är skapad i Navisworks 
Simulate, föreslås Navisworks Freedom att användas ute i produktionen. Förslaget 
är framtaget med utgångspunkt i de önskemål och kriterier som framkommit 
under intervjuer med olika aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen. 
Kravens fokus har främst varit på att programmet ska vara enkelt att använda, 
undvika dyra licenskostnader och att vara lättillgängligt för att lämpa sig i 
produktionen. Ett annat förslag är att använda en helhetslösning från en annan 
tillverkare än Autodesk eller utveckla de filformat som används i nuläget så att de 
blir mer kompatibla med programvaror som finns på marknaden idag.  

Rekommendationer för framtida forskning i ämnet 

Fokus bör läggas vid erfarenhetsåterföring i produktionen. En studie bör 
genomföras i ett projekt för att se om det finns ytterligare utvecklingsmöjligheter i 
4D-modellen. Fortsatt arbete bör även riktas mot konsultens arbete och hur 
dennes arbete kan förbättras så att det blir mer produktionsanpassat för skapandet 
av 4D-modeller. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 Intervju med Matias Svennson 

 

Frågeformulär för intervju 

 

Namn platschef: Mattias Svensson 

Projekt: Tranås Kraftvärmeverk 

Datum: 9/2-2012 

Plats: NCC Construction i Jönköping 

 

1. Hur genomförs treveckorsplaneringen i dagsläget? Metod, hjälpmedel, 

presentation. 

Svar: Treveckorsplaneringen görs i Excel-dokument, i en färdig mall. 

Utgångspunkt för planeringen är projektets kalkyl. Vid mindre jobb hålls inga 

möten, då planeringen klargörs på raster. För större jobb hålls veckomöte för 

att säkerhetsställa tillgång till material och maskiner. Det används inga 

ritningar vid presentationstillfället. 

 

 

2. Vilka fördelar ser du med ditt arbetssätt i dagsläget? 

Svar: Har inget att jämföra med och kan därför inte svara. 

 

 

3. Vilka nackdelar ser du med ditt arbetssätt i dagsläget? 

Svar: Det hade varit bättre med en 3D-modell vid presentationen så att alla 

förstår. Planeringen går inte alltid att följa då hänsyn måste tas till väder och 

materialleveranser. 

 

 

4. Har du någon erfarenhet av CAD-program? 

Svar: Ja. 

 

a. Om Ja!  Vilket program? 2D eller 3D? 

Svar: Har inte mycket datorvana men har använt sig av CAD-Viewer, 

som är ett enklare program för att se på ritningar. 

Har genomfört 3D-vandring i modellen med yrkesarbetarna på 

panncentralen i Gränna. 

 

 

5. Har du någon gång använt 3D-modell kopplat till tidsplanen i ditt 

planeringsarbete? 

Svar: Nej. 
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a. Om Nej! Har du varit i kontakt med 3D i planeringsarbetet? 

Svar: Nej. 

b. Om Ja! Vilket program användes och vilka hjälpmedel användes 

för presentation? 

 

6. Hur ser du på en ny arbetsmetod som innebär att 3D-modellen kopplas till 

tidsplanen, vilken kan ge erfarenhetsåterföring för framtiden? Positiv, neutral, 

eller negativ inställning.  

Svar: Positivt inställd till arbetsmetoden. Kräver fortfarande tillgång till 2D-

ritningar i pappersformat. Negativt är att vid användning av 3D i 

maskinstyrning, saknas utsättning av käppar och flukter. 

 

 

7. Hur tror du att det skulle fungera praktiskt att använda en bärbar dator på 

byggarbetsplatsen? Tror du att det underlättar eller försvårar arbetet? 

Svar: Ja. Efterfrågan finns bland yrkesarbetarna. De vill ha möjligheten att 

titta på produktdatablad m.m. Funderar på att ordna så att det finns en dator 

för allmän tillgång i byggboden på det aktuella projektet vid Tranås 

Kraftvärmeverk. 

 

8. Finns det några önskemål som du vill att vi ska ta i beaktning i vårt 

examensarbete? 

Svar: Att göra metoden lättanvänt och användarvänligt. 
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9.2 Bilaga 2 Intervju med Göran Skagerlind 

 

Frågeformulär för intervju 

 

Namn platschef: Göran Skagerlind 

Projekt: Vetlanda kraftvärmeverk 

Datum: 8/2-2012 

Plats: NCC Construction i Jönköping.  

 

1. Hur genomförs treveckorsplaneringen i dagsläget? Metod, hjälpmedel, 

presentation. 

Svar: Planeringen görs i Excel-dokument. Varje moment som ska genomföras 

under de kommande tre veckorna och vilken yrkesarbetare som ska gör vad 

redovisas i dokumentet. Samma typ av planering görs i samverkan med 

underentreprenörer fast för varje vecka. För mindre projekt görs ingen 

skriftlig planering. 

 

2. Vilka fördelar ser du med ditt arbetssätt i dagsläget? 

Svar: Planeringsarbetet är mycket viktigt för hinna beställa material och 

planera in tillräckligt arbetskraft. Det är mycket uppskattat av yrkesarbetarna 

att veta vad som ska göras de kommande veckorna.  

 

3. Vilka nackdelar ser du med ditt arbetssätt i dagsläget? 

Svar: Ser inga nackdelar med sitt arbetssätt. Huvudsakligen ligger problem 

som uppstår under projektets gång i att projekteringen ligger efter, såsom att 

ritningar saknas och ändringar tillkommer.  

 

4. Har du någon erfarenhet av CAD-program? 

Svar: Nej. 

 

a. Om Ja!  Vilket program? 2D eller 3D? 

 

 

5. Har du någon gång använt 3D-modell kopplat till tidsplanen i ditt 

planeringsarbete? 

Svar: Nej. 

 

a. Om Nej! Har du varit i kontakt med 3D i planeringsarbetet? 

Svar: Nej. 

b. Om Ja! Vilket program användes och vilka hjälpmedel användes 

för presentation? 
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6. Hur ser du på en ny arbetsmetod som innebär att 3D-modellen kopplas till 

tidsplanen, vilken kan ge erfarenhetsåterföring för framtiden? Positiv, neutral, 

eller negativ inställning.  

Svar: Positivt inställd. Bra att kunna se kollisioner samt ger större förståelse 

för hur projektet är tänkt att se ut. Bra att kunna gå in och titta på 

underentreprenörers arbete som t.ex. VVS och el. Ger inte samma fördelar på 

rena markjobb som det gör om projektet innehåller mycket trappor, stödmurar 

och liknande. 

 

 

7. Hur tror du att det skulle fungera praktiskt att använda en bärbar dator på 

byggarbetsplatsen? Tror du att det underlättar eller försvårar arbetet? 

Svar: Tror att det skulle kunna vara en fördel på samrådsmöten, men att det 

för yrkesarbetarnas del är nödvändigt med inplastade ritningar. Det kanske 

skulle kunna vara något att se på skärm och samtidigt ha 

treveckorsplaneringen framför sig. Det skulle troligen skapa större förståelse 

för projektet och det kommande arbetet. 

 

8. Finns det några önskemål som du vill att vi ska ta i beaktning i vårt 

examensarbete? 

Svar: Nej. 
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9.3 Bilaga 3 Intervju med Roger Norén 

 

Frågeformulär för intervju 

 

Namn platschef: Roger Norén 

Projekt: Brf Kruthusen 

Datum: 2012-03-01 

Plats: Arbetsplatskontor Kruthusen 

 

 

1. Hur genomförs treveckorsplaneringen i dagsläget? Metod, hjälpmedel, 

presentation. 

Svar: Femveckorsplanering används i stället för treveckorsplanering. Då ser 

han över en vecka bakåt och fyra veckor framåt hur de ligger till tidmässigt 

och vad som ska göras de kommande veckorna. Den första veckan framåt är 

mer detaljerad än de övriga som planeras mer överskådligt. Planeringen görs 

i programmet PlanCon. Varje vecka hålls ett veckomöte med alla berörda 

lagbaser och underentreprenörer om ca 20 min där planeringen för veckorna 

gås igenom. Det är ett informativt möte och inga problemlösningar diskuteras. 

 

2. Vilka fördelar ser du med ditt arbetssätt i dagsläget? 

Svar: Fördel att dela på planering och problemlösning. Endast de som berörs 

av ett problem bör vara med och diskutera fram lösningar. Detta sparar tid. I 

och med att planeringen redan är gjord vid mötet behöver inte mötet ta med 

än 20 min.  

 

3. Har du någon erfarenhet av CAD-program? 

Svar: Ja. 

a. Om Ja!  Vilket program? 2D eller 3D? 

Svar: Har kunskaper i 2D-Cad och vissa kunskaper i 3D-Cad. Har använt 

Auto Cad Architecture och Revit. De får de flesta ritningarna i PDF-

format men även en del ritningar i DWG-format. De har Auto Cad som 

används för att arbeta i DWG-filer. Nackdelen med ritningar i DWG-

format är de inte är kontrollerade och att vid ändringar behövs en ny fil. 

Svårt att veta om man har den senaste filen, med de senaste 

revideringarna. 

 

4. Har du någon gång använt 3D-modell kopplat till tidsplanen i ditt 

planeringsarbete? 

Svar: Nej. 

a. Om Nej! Har du varit i kontakt med 3D i planeringsarbetet? 

Svar: Ja. Navisworks för samordning av ritningar, men inte kopplat till 

tidsplan. Har färglagt delar i modellen för att illustrera arbetet. Har 
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använt Navisworks i möten för att i 3D-modellen visa kollisionsrisker 

mellan ex rör och ventilation. 

b. Om Ja! Vilket program användes och vilka hjälpmedel användes 

för presentation?  

 

 

5. Hur ser du på en ny arbetsmetod som innebär att 3D-modellen kopplas till 

tidsplanen, vilken kan ge erfarenhetsåterföring för framtiden? Positiv, neutral, 

eller negativ inställning.  

Svar: Delvis positivt. Svårt att uttala sig om det när man inte vet hur mycket 

arbete som krävs och hur det fungerar praktiskt.  Positivt om det är lättanvänt 

och har en nytta för produktionen i det aktuella projektet. Det får inte ta för 

mycket tid i förhållande till vad det bidrar med.  

 

Ofta är inte bygghandlingarna färdiga när projektet dras igång vilket är ett 

problem. 

 

Är positiv till att använda 3D-modeller, då dessa är bra vid kollisionskontroll 

så att man kan upptäcka problemen innan problem i produktionen uppstår. 

 

 

6. Hur tror du att det skulle fungera praktiskt att använda en bärbar dator på 

byggarbetsplatsen? Tror du att det underlättar eller försvårar arbetet? 

Svar: Har provat detta och tycker inte att det fungerar särskilt bra. Det krävs 

ändå ritningar i pappersformat för att kunna mäta korrekta mått. Det finns 

inget särskilt intresse hos yrkesarbetarna att använda bärbar dator i 

produktionen.  

 

I projektet Kruthusen är tanken att man kopplar rumsbeskrivningar till en 3D-

modell samt att besiktningsanmärkningar ska kunna kopplas i 3D-modellen 

med hjälp av Navisworks.  

 

7. Finns det några önskemål som du vill att vi ska ta i beaktning i vårt 

examensarbete? 

Svar: Skulle vilja att det fanns ett färdigt system för att använda 

datorprogrammen. Det måste vara enkelt och framtaget för personer som inte 

har djupa kunskaper i programmet och inte har tid att lägga för att hitta och 

använda avancerade funktioner. Alternativet är att det finns en ansvarig för 

arbetet med att koppla planeringen till 3D-modell, som har den utbildning 

som krävs. 

För att få det att fungera krävs en förändring i hela processen. Arkitekter och 

konstruktörer måste anpassa sina ritningar efter produktionen så att objekt i 

projektet är rätt uppdelade efter hur det utförs i produktionen och att 
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konstruktionsritningarna finns i 3D-format. Till exempel när det gäller att 

beräkna mängder försvåras detta då arkitekter ritar väggarna från mark och 

upp i ett stycke, utan att dela in väggarna efter våningar. 

Konstruktionsritningarna är oftast i 2D, vilket också är ett problem. 

 

Tycker det är bra att kunna lägga färger på olika delar för att visualisera i modellen, 

men då färgen lägger sig som ett extra skikt i modellen förloras funktioner som att 

kunna zooma in i och titta på detaljer samt att färgerna försvinner när man byter vy. 
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9.4 Bilaga 4  Intervju med Anna Neidenström 

 

Frågeformulär för intervju 

 

Namn: Anna Neidenström 

Tjänst: Teknisk Specialist inom Virtuellt Byggande 

Datum: 2012-04-20 

 

 

1. Vilka kriterier anser du vara viktigast, med ett visualiseringsprogram för 

4D-modeller? 

Svar:  

 Vi behöver kunna dela upp objekt så att vi verkligen får en 4D-

visualisering som speglar tidplanen.  

 Det ska finnas möjlighet att läsa ut information ur modellen så att 

kopplingar mellan modell och tidplan underlättas för att snabba upp 

skapandet av 4D-planen. 

 Möjlighet till klassificering, kontroll av BIM-modellen för att 

kvalitetssäkra informationen som finns i modellen och kontrollera 

uppbyggnad mm innan modellerna används för tidsstudier och 

mängdberäkning. 

 

 

2. Vilka krav bör ställas på ett visualiseringsprogram för att programmet ska 

vara användbart inom produktionen? 

Svar: 

 Gränssnittet måste vara enkelt.  

 Det ska vara intuitivt.  

 Gärna tillgängligt på bärbara enheter läsplattor, telefoner, Tablet PC´s. 

 Licenshantering måste fungera så att programmet inte kräver 100-

procentig uppkoppling. 

 

 

3. Vad är de vanligaste problemen som uppstår i ditt arbete som CAD-

samordnare? 

Svar: 

 Att vi inte får rätt kvalitet på modellerna.  

 Kompetensbrist både på konsultsidan men också hos NCC.  

 Problem med filformat, dock minskar den delen då kompabiliteten mellan 

olika programvaror har blivit bättre. 

 Tajta tidplaner som missgynnar projekteringen, konsulterna hinner inte 

leverera det som vi behöver. 
 

 


