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Abstract 
Purpose: BIM provides opportunities to perform projects more efficiently, by sharing 
information between designers, engineers and contractors. This report examines the 
requirements and the obstacles to perfume effective calculation within BIM. 
Differences between calculation within BIM and the traditional way are also 
examined.  

Method: The study has been answered through interviews with architects, structural 
engineers and contractors that work with BIM. A study of literature has also been 
used to get information from previous studies and examples of calculations. Collected 
empirical data were compared with a theoretical framework created by studies of 
previous research on the subject. 

Findings: In the current situation, there are several problems that must be solved in 
order to be able to do effective e calculation within BIM. The first problem is the 
uncertainty surrounding the legal responsibility, regarding who is responsible for the 
BIM model in certain situations. The second problem is that the BIM model does not 
meet the required quality to be calculable. The third problem is the lack of 
standardization and a common language of the BIM models within the industry. 

Implications: The main problem with calculations within in BIM is that, the BIM 
model does not meet the requirement of quality imposed on the model. This can 
partially be removed by communication between designers, engineers and contractors 
at a turnkey, or that the client orders a calculable BIM model from the designer. The 
legal responsibility must be reviewed in order to make projectors feel safe to deliver 
BIM models to the contractors, which the contractors need to have reliability on.  

Limitations: The work has been limited to focusing on new construction 

Keywords: BIM, calculation, 5D, 4D, cost estimation, quantity takeoff, 
quantification, requirements, obstacles  

Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 
Syfte: BIM ger möjligheter till att utföra byggprojekt på ett effektivare sätt, genom att 
dela framtagen information mellan aktörer genom projektets alla delar. Denna rapport 
går igenom de krav och hinder som finns för att utföra effektiva BIM-kalkyleringar 
samt skillnader mellan dessa och traditionella kalkyleringar.  

Metod: Studien har besvarats genom intervjuer med projektörer och entreprenörer 
som arbetar med BIM i sin verksamhet, samt litteraturstudier av tidigare gjorda 
räkneexempel. Insamlad empiri har sedan jämförts med ett teoretiskt ramverk som 
skapats genom litteraturstudie av tidigare forskningsarbete inom ämnet.  

Resultat: I dagsläget finns det flera problem som måste lösas för att BIM-
kalkyleringar ska bli effektiva. Det första problemet är osäkerheten kring det juridiska 
ansvaret, vem som är ansvarig och när. Det andra problemet är att BIM-modellerna 
inte uppfyller den kvalité som krävs för att ska den ska vara kalkylerbar. Det tredje är 
avsaknaden av en standardisering och gemensamt språk för BIM-modellen inom 
branschen. 

Konsekvenser: Det största problemet vid BIM-kalkyleringar är att BIM-modellen 
inte uppfyller kvalitetskravet som ställs på modellerna, detta kan delvis avlägsnas 
genom kommunikation mellan entreprenör och projektör vid en totalentreprenad eller 
att byggherren beställer en kalkylerbar BIM-modell av projektören vid en 
utförandeentreprenad. Utöver detta måste en standardisering utformas som den som 
finns för 2D-ritningar. Det juridiska ansvaret måste ses över, för att projektören ska 
känna sig säker att lämna ifrån sig BIM-modeller, varpå entreprenören ska kunna lita 
på levererade BIM-modeller.  

Begränsningar: Arbetet har begränsats till att fokusera på nybyggnation. 

Nyckelord: BIM, kalkylering, 5D, 4D, kostnadsestimering, mängdavtagning, 
mängdberäkning, krav, hinder.



Begreppsförklarig 

iii 

Begreppsförklaring 

2D Två dimensionerande modell 

3D Tre dimensionerande modell 

4D BIM modell kopplat till tidsplan 

5D BIM modell integrerad med tidsplan och kostnadskalkyler 

Archicad Programvara för byggdesign som är speciellt utformat för BIM 

BIM Building Information Modeling/  
Byggnads Informations Modellering 

BSAB Byggandets Samordning AB, som är ett klassifikationssystem 

BlueBeam Kalkyleringsprogram 

Revit   Programvara för byggdesign som är speciellt utformat för BIM 

Solidbri Ett verktyg för att analysera, visualisera, kvalitetssäkra och 
kommunicera BIM 

Tekla Producerar programvara för informationsmodellering för bygg-, 
infrastruktur- och energibranschen ett CAD-program samt är en 
BIM programvara för arkitekter. 

Vico office Virtual Construction, Virtuellt Byggande, det är ett program där 
man kan integrera tid och kostnad med BIM 

ÄTA  Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbete 
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1 Inledning 
Denna rapport är ett examensarbete, som är en kurs som ingår i programmet 
Byggnadsteknik, inriktning Byggnadsutformning med arkitektur, Tekniska Högskolan 
i Jönköping.  

Rapporten handlar om användning av byggnadsinformationsmodellering (BIM) i 
kalkyleringsskedet, vilka krav som ställs på modellerna och arbetet för att kunna 
utföra en kalkylering utifrån dessa. Rapporten tar även upp skillnader mellan 
traditionell- och BIM-kalkylering. 

1.1 Bakgrund 
Med en ständig utveckling inom teknik- och IT-området, så utvecklas även nya 
möjligheter att tillämpa dessa inom byggbranschen. Där branschen har gått från att 
göra ritningar för hand till att använda datorn för att skapa 2D-ritningar och senare 
3D-modeller på datorn. Utifrån dessa 3D-modeller finns även möjligheten att koppla 
information om alla byggdelar, så kallade BIM-modeller. (Wikforss, 2003). 

BIM definieras som virtuell modell av en byggnad samt är en metod som tillämpas för 
att skapa, kommunicera och analysera byggnaden av olika aktörer. Dessa modeller 
består av digitala objekt som representerar byggnadens både fysiska och logiska 
sammansättning. De digitala objekten innehåller detaljer för alla relevanta egenskaper 
till byggnaden. Med BIM kan tid, pengar och material sparas genom exempelvis 
reducering av kvalitetsfels- och produktionskostnader, 4D- visualisering av tidsplan, 
montageordning och 5D- kostnadsestimering. (Bryde, Broquetas, & Marc Volm, 
2013). 

1.2 Problembeskrivning 
BIM är inget nytt begrepp inom byggbranschen, utan något som de flesta inom 
byggbranschen känner till.  Trots det så används BIM främst endast under 
projekteringsskedet. Att använda BIM under hela projekt skulle ge fördelar för flera 
inblandade aktörer (Bryde, Broquetas, & Marc Volm, 2013). För att detta ska vara 
möjligt finns det flera hinder som behöver lösas. Bland annat så behöver BIM-projekt 
en annan typ av organisation och arbetsprocess än vid traditionella projekt 
(Akademiska hus; Fortifikationsverket; Statens fastighetsverk; Specialfastigheter; 
Sveriges riksdag, 2014). Ett annat hinder är inställningen till BIM hos aktörerna, till 
exempel att BIM-projekt tar längre tid (Linderoth, 2013).  Utöver de generella hindren 
som finns för alla BIM-projekt, så finns det hinder som behöver lösas för att kunna 
införa BIM i projektets olika skeden.  

Denna rapport handlar om de hinder som finns för att kunna använda BIM i 
kalkyleringsskedet.  
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att identifiera och analysera de krav som ställs på en BIM-
modell, för att den ska kunna användas för kalkylering. 

Frågeställningar 

1: Hur skiljer sig traditionell- och BIM-kalkylering? 

2: Vilka hinder finns vid en BIM-kalkylering? 

3: Vilka krav behöver ställas vid en BIM-kalkylering? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet utförs som ett examensarbete, vilket omfattas av 15 högskolepoäng, begränsas 
därför i tid och omfattning, samt avgränsas till nybyggnation av fastigheter. 

1.5 Disposition 
I efterföljande kapitel Metod och genomförande beskrivs hur undersökningen kommer 
att genomföras och vilka metoder som kommer att användas för att besvara rapportens 
frågor. Metoderna förklaras och på vilket sätt de används i denna rapport. Kapitlet 
avslutas med att beskriva vad ett trovärdigt resultat är och hur detta uppnås.   

Metod och genomförande följs av kapitlet Teoretiskt ramverk som tar upp den 
befintliga kunskapen och forskning som finns inom ämnet. Kapitlet tar även upp 
aspekter som påverkar arbetet med framtagandet av BIM-modellen.  

Därefter kommer kapitlet Empiri, som innehåller all den empiri som har samlats in 
under arbetets gång som är väsentligt för kommande resultat.  

Sedan så kommer kapitlet Analys och resultat som består av en analys av den 
insamlade empirin och sedan ett resultat på varje frågeställning. Kapitlet avslutas med 
hur resultatet kopplas till att uppfylla rapportens mål. 

Rapporten avslutas med kapitlet Diskussion och slutsatser. Här diskuteras rapportens 
resultat, metod och begränsningar, om dessa varit trovärdiga och relevanta. Kapitlet 
avslutas med författarnas slutsatser och vilken vidare forskning denna rapport leder 
till. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet redovisar, för studien, relevanta undersökningsmetoder för datainsamling 
och hänvisar till referenser bakom de olika metoderna, samt avslutas med en 
diskussion kring resultatens trovärdighet med utgångspunkt från metodvalen. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Rapportens frågor kommer att besvaras genom en kvalitativ studie, med kvalitativ 
data. Detta kommer främst ske genom intervjuer, med företag inom projektering och 
entreprenad. Under intervjuerna ställs eventuella följdfrågor till respondenten för 
klargörande eller uppföljning av tidigare svar. Empiri från intervjuer kommer att 
jämföras med information som finns i tidigare gjorda undersökningar och annan 
litteratur, för att se eventuella skillnader och likheter.  

En kvalitativ studie görs för att ge få en djupare kunskap av företagens erfarenheter av 
BIM i deras arbete, genom att analysera det som sägs under intervjun och komma med 
eventuella följdfrågor.   

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

2.2.1 Hur skiljer sig traditionell- och BIM-kalkylering? 
Besvaras med hjälp av intervjuer av entreprenörer, för att få reda på hur deras arbete 
och informationsleveranserna skiljer sig mellan kalkyleringstyperna, samt en 
litteraturstudie som tar upp räkneexempel för besparingar genom användandet av BIM 
i byggprojekt. 

2.2.2 Vilka hinder finns vid en BIM-kalkylering? 
Besvaras med hjälp av intervjuer av projektörer och entreprenörer för att få del av 
båda sidornas erfarenheter, samt litteraturstudier där andras erfarenheter tas upp. 

2.2.3 Vilka krav behöver ställas vid en BIM-kalkylering? 
Besvaras med hjälp av intervjuer av projektörer och entreprenörer, för att få deras 
erfarenheter och kunskap inom ämnet.  
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2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Intervju 
En intervju kan vara uppbyggd på flera olika sätt beroende på vad som önskas att få ut 
av intervjun. Frågorna i intervjuer kan vara av strukturerad-, ostrukturerad- eller 
delvis strukturerad form. En strukturerad intervju består av frågor med bestämd 
formulering och bestämd frågeordning. Svaren i en strukturerad intervju kan vara 
öppna, respondenten kan svara hur denne vill, eller bundna, att respondenten ges 
svarsalternativ att välja mellan. Det går även att kombinera dessa, så att man har 
svarsalternativ med en möjlighet att förklara svaret. En ostrukturerad intervju har inga 
förutbestämda frågor, utan består av ett ämne som besvaras a respondenten, eventuella 
följdfrågor ställs under intervjuns gång. Den vanligaste formen är delvis strukturerade 
intervjuer. Frågorna har ingen bestämd formulering eller ordningsföljd, utan består av 
vissa ämnesområden som ska beröras (Bolmkvist & Hallin, 2015). 

Intervjuerna i denna rapport kommer vara av delvis strukturerad form, genom att ett 
antal frågor är framtagna innan intervjun, men ställs inte i någon specifik ordning där 
även eventuella följdfrågor tas upp. Detta för att inte begränsa respondenten i sina 
svar, utan låta respondenten berätta om sina erfarenheter och kunskaper inom ämnet. 
Där sedan följdfrågorna ställs för att få en förklaring eller uppföljning på tidigare svar. 

2.3.2 Litteraturstudie 
Med litteratur menas alla typer av publicerade texter, t ex böcker, artiklar, rapporter, 
uppsatser, essäer och liknande. Detta gäller både tryckt och digitalt material 
(Bolmkvist & Hallin, 2015)  

Innan litteraturstudien görs först en litteratursökning, där den litteraturen som ska 
studeras tas fram. Det som är viktigt under litteratursökningen är att litteraturen som 
tas fram håller sig inom ämnet och är aktuellt (Ejvegård, 2009). Litteraturstudie 
innebär att empiri hämtas ifrån litteratur till att besvara frågeställningarna och målet 
med rapporten. 

2.4 Arbetsgång 
Se figur 1 sida 6 för beskrivning av arbetsgång 

2.4.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har använts till att ta fram räkneexempel, som visar på att det är 
möjligt att göra besparingar genom att ha en BIM-byggprocess, där främsta fokus 
ligger på kostnadsförändringar relaterat till BIM-kalkyleringen. I litteratursökningen 
användes sökord som BIM, kalkylering, kostnadsestimering, 5D, calculation, 
costestimate och quantity takeoff. All litteratur som använts, har kontrollerats att de är 
aktuella och granskats att de är pålitliga, genom kontroll av dess källor (Ejvegård, 
2009). 

  



Metod och genomförande 

5 

2.4.2 Intervju 
Vid val av företag som skulle intervjuas, valdes företag vars arbete har anknytning till 
entreprenadens kostnadsberäkning, vilket är arkitekter, konstruktörer och 
entreprenörer. Detta för att få del av alla olika synvinklar på problemen under 
projektets gång. För att företagen ska vara lämpliga respondenter, måste de ha 
kunskap och erfarenhet av BIM i sinverksamhet. Vid kontakt med företagen, hänvisar 
företagen själva till lämplig person för intervjuer. Totalt har sex olika företag 
intervjuats, två arkitektföretag, två konstruktionsföretag och två entreprenadföretag. 
Intervjuerna pågick mellan 20 och 45 minuter, totalt har intervjuerna pågått ca 3,5 
timmar. 

I början av intervjuerna informeras respondenterna om rapportens mål och 
frågeställningar. Respondenten frågas om denne tillåter att diktafon används för att 
spela in intervjun. Intervjuerna är av delvis strukturerad form med öppna svar. 
Frågorna anpassas efter respondentens arbetsområde och ställs i en naturlig ordning 
beroende på hur intervjun fortlöper. Vid eventuella oklarheter eller svar som öppnar 
upp för följdfrågor ställs dessa till respondenten. Efter intervjun sammanställs svaren 
och skickas till respondenten för kommentarer angående feluppfattningar eller 
ändringar, respondenten ges även här möjligheten att komplettera sina svar. 
Eventuella frågor som dyker upp efter intervju tillfället ställs via telefon/mail till 
respondenten (Ejvegård, 2009).  
 

2.5 Trovärdighet 
För att en rapport ska vara trovärdig krävs reliabilitet och validitet. Reliabilitet är 
verktyget som man använder för att göra mätningarna med, till exempel en tumstock 
vid mätning av en sträcka. Validitet är det som man sedan mäter, i föregående 
exempel är det sträckan. För att skapa hög validitet krävs hög reliabilitet men inte 
tvärtom. Det krävs även att man mäter det som är relevant för ämnet, vilket annars 
skapar felaktiga värden (Ejvegård, 2009). 

För att uppnå en god reliabilitet i denna rapport så har ämnesområdet studerats och 
därefter har relevanta teorier valts ut som ligger till grund för skapandet av 
förfrågningsunderlaget som använts vid intervjuerna. Frågorna anpassades även till 
respondenternas arbetsområde. God validitet har uppnåtts genom att undersöka 
respondenter som har direkt kontakt inom ämnesområdet. För att sedan även undvika 
felaktiga uppgifter i respondenternas svar, så har respondenterna fått möjlighet att 
korrigera sina uppgifter.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet tar upp tidigare forskning samt kunskap som ligger till grunden för insamling 
av rapportens empiri. Den tar först upp hur entreprenadformen påverkar arbete, 
sedan olika kalkyleringstyper och därefter kalkyleringsmetoder. Sist tas problem som 
upptäckts av tidigare forskning upp.  

3.1 Entreprenadform 
I början av alla projekt måste byggherren bestämma vilken typ av entreprenadform 
projektet kommer att ha, utförandeentreprenad eller totalentreprenad. Beroende på 
vilken entreprenadform som väljs, så kommer arkitektens och entreprenadens arbete 
att se olika ut.  

Utförandeentreprenad 

Vid en utförandeentreprenad så upphandlar byggherren först en projektör som tar 
fram en byggnad och dess byggnadshandlingar. Därefter handlar byggherren upp en 
eller flera entreprenörer utifrån projektörens bygghandlingar. Arkitekten påverkas 
därför bara av byggherrens önskemål och inte av någon annan. Detta ger arkitekten 
ansvaret att välja hur byggnaden ska byggas och vilka skikt som byggdelarna ska 
bestå utav. Arkitekten levererar sedan bygghandlingarna till byggherren, som har 
detta som underlag vid upphandlandet av entreprenörer. Entreprenörerna kalkylerar 
sedan utifrån de bygghandlingar som tillhandahålls från byggherren (Révai, 2011). 

Totalentreprenad 

Vid en totalentreprenad, så upphandlas en entreprenad, av byggherren, som har ansvar 
att uppfylla de funktionskrav som byggherren ställer på byggnaden. 
Totalentreprenören upphandlar sedan projektörer för att ta fram byggnaden och dess 
bygghandlingar. Detta medför att arkitekten först tar fram ett förslag på byggnaden 
och sedan gör mer detaljerade ritningar, som medför kontinuerlig kontakt med 
totalentreprenören och får gå tillbaka till byggdelar vid flera tillfällen för att uppfylla 
totalentreprenörens krav (Révai, 2011). 

3.2 Kalkylering 
Vid ett tidigt skede under projektet görs en kostnadsberäkning baserad på area och 
volymer, detta ingår i arkitektens uppgift eller kan vara ett separat konsultuppdrag. 
Denna beräkning är till för byggherren, för att denne ska få en ungefärlig kostnad för 
projektet. Entreprenören gör under projektet två kalkyleringar, först en 
anbudskalkylering och vid tilldelning av projektet en senare produktionskalkyl 
(Granroth, 2011). 
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3.2.1 Anbudskalkylering 
Anbudskalkylering är den kalkylering som görs för att ta fram anbudet, som lämnas 
till beställare. Kalkyleringen bygger på kostnader som är direkt och indirekt kopplade 
till projektet. Direkta kostnader är kostnader som inköp av byggmaterial, 
personalkostnader och tjänster. Kostnader som inte kan kopplas direkt till projektet 
kallas indirekta kostnader, till exempel kostnader för kontor, lager och utrustning. 
Utöver kostnaderna görs även påslag för risker och vinst. Kalkylarbetet kräver en hög 
ambitionsnivå och noggrannhet samt fokus på de poster som har en stor påverkan på 
anbudet (Révai, 2011). 

3.2.2 Produktionskalkylering 
En produktionskalkyl är en detaljerad budget för ett byggobjekts tillverkning, denna 
upprättas efter produktionsplaneringen är klar och ska vara uppbyggd på samma sätt 
som produktionen kommer att genomföras. Anbudskalkyler är vanligt att använda 
som underlag vid framtagandet av produktionskalkylen. Dock så behöver 
anbudskalkylen struktureras om, då anbudskalkylen strukturerar kostnader efter 
material och produktionskalkylen strukturerar kostnader efter moment (Révai, 2011). 

3.2.3 Traditionell kalkylering 
En traditionell kalkylering görs utifrån 2D-ritningar och rumsbeskrivningar, som 
levererats som PDF-filer till entreprenören (Jongeling, 2008). Antingen importeras 
dessa in i program, där det går att göra mängdavtagningar, eller skrivs ut på papper 
varpå sedan entreprenören sitter med skalstock och penna, för att ta ut alla mängder i 
projektet. Vid mängdavtagning från pappersritningar används blanketter och mallar 
för att ha kontroll över att inget missas eller räknas dubbelt. Mängderna importeras till 
ett kalkyleringsprogram för att färdigställa kalkyleringen (Révai, 2011). 

3.2.4 Användning av BIM-kalkylering  
2011 utfördes en undersökning av RICS i vilken utsträckning företag använde BIM 
för att göra mängdavtagningar. I undersökningen skickades frågeformulär till företag i 
USA och Storbritannien. Av de 71 företagen som sysslade med mängdavtagning 
svarade 10 % att dem använde BIM regelbundet. 29 % använde BIM i en begränsad 
utsträckning, medan 57 % av de svarande att de inte hade någon kontakt med BIM 
(RICS, 2011). 

3.2.5 BIM-kalkylering 
En BIM-kalkylering kan ske på två olika sätt. Antingen så exporteras BIM-modellen 
till ett kalkyleringsprogram, som kan hantera BIM-modeller, eller så görs en 
mängdberäkning i CAD-programmet, som exporteras till kalkyleringsprogram 
(Mitchell & Brandtman, 2012). Informationshanteringen mellan programmen sker på 
två olika sätt, antingen så har programmen ett gemensamt filformat som båda 
använder eller så konverteras filen till ett tredje neutralt filformat. I dagsläget är 
Industry Foundation Classes (IFC) formatet det vanligaste (Monteiro & Martins, 
2013). 
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3.2.5.1 Export av modell  
Ett exempel på kalkyleringsprogram som kan hantera BIM-modeller är Vico office. 
Ett kalkyleringsprogram som ger användare möjligheten att se BIM-modellen i en 2D- 
eller 3D-vy, vid skapandet av kalkylen. För att BIM-modellen ska kunna importeras 
till Vico office, krävs att BIM-modellen är i IFC-formatet. Då BIM-modellen har 
importerats till Vico office görs en kvalitetssäkring av BIM-modellen, så att denne 
uppfyller de krav som ställs, för att den ska vara kalkylerbar i Vico office (Mattsson, 
2010). 

All information som har lagts in i BIM-modellen av projektör, går att få ut vid 
kalkyleringen. Denna information går även att ändra om det behövs eller önskas. Alla 
byggdelar och dess ingående material kopplas till mängdposter, varpå kostnader och 
priser sätts på alla poster (Monteiro & Martins, 2013). 

Fördelar med att kalkylera med en visuell modell är bland annat att det är möjligt att 
se alla mängdposter och om något är sorterat felaktigt. Nackdelar är bland annat att 
det krävs en högre detaljerad modell, som kräver mer tid från projektörens sida, och 
att det saknas information om hur BIM ska implementeras i projekt (Migilinskas, 
Popov, Joucevicius, & Ustinovichius, 2013). 

3.2.5.2 Export av mängdavtagning  
Dem flesta BIM-programvarorna har funktioner för att göra mängdberäkningar, men 
saknar möjligheten för att göra en kostnadskalkylering, dessa görs istället i 
kalkyleringsprogram. Exporten till kalkyleringsprogram kan gå till på två olika sätt, 
antingen så kopplas BIM-modellen till ett mängdavtagningsprogram som ger 
möjligheten att hantera mängderna och ha kvar kopplingen till BIM-modellen, varpå 
mängderna därefter exporteras till kalkyleringsprogrammet. Program som kan 
användas här är t ex Tocoman iLink eller Autodesk Quatity Take Off. Det andra 
alternativet är att exportera mängderna direkt från BIM-programmet till 
kalkyleringsprogram (Mattsson, 2010). 
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3.3 Problematik för implementering av BIM-kalkylering 
För att BIM-kalkyleringar ska bli mer använda i dagens samhälle är det flera problem 
som behöver lösas. 

3.3.1 BIM-modellens kvalité 
Byggherren måste vara beredd på att bekosta en projektering som ger en BIM-modell 
med tillräcklig kvalité, för att det ska vara möjligt att utföra en BIM-kalkylering, som 
besparar byggherren pengar senare i projektet.  

Det finns två faktorer som avgör BIM-modellens kvalité. Den första faktorn är att 
BIM-modellen måste vara korrekt ritad, med ingående material på rätt ställe och med 
rätt mängd. Ritas modellen felaktigt skapar detta felaktigheter i mängdavtagningen, 
som kan vara svåra att upptäcka. 

Den andra faktorn är detaljeringsnivån. BIM-projekt följer begreppet ”skit in, skit ut”, 
vilket betyder att all information som sätts in i modellen ger information som man kan 
få ut senare. Om BIM-modellen har en för låg detaljeringsnivå, så blir resultatet att 
mycket information måste mätas fram från modellen och kalkyleringen blir som en 
traditionell kalkylering där nästan alla mängder mäts fram. Skulle BIM-modellen 
istället ha en för hög detaljeringsnivå där alla detaljer finns, läggs tid ner i 
projekteringen som inte tjänas in vid kalkyleringen (Smith, 2014). 

3.3.2 Upptäckande av felaktigheter 
Trots en noggrann projektering kan fel alltid förekomma i modellen. Skulle dessa fel 
åstadkomma felaktiga mängder som inte upptäcks kan detta leda till en stor kostnad 
för entreprenören, det är därför viktigt att de automatiserade felaktiga mängderna som 
ges, upptäcks. Vid BIM-kalkyleringar läggs mindre tid ner på att mäta, absorbera och 
förstå bygghandlingarna än vid en traditionell kalkylering. Detta medför att 
kalkylatorn inte upptäcker felaktiga mängder lika lätt, då denne inte har samma insikt 
i byggnaden. Det finns även yngre kalkylatorer som inte har samma erfarenheter och 
expertis att identifiera problem i BIM-kalkyleringar, som vid traditionella 
kalkyleringar. Detta är två anledningar till att det saknas samma tillit till BIM-
kalkyleringar, som traditionella kalkyleringar, vilket leder till att BIM-modellen 
kontrolleras genom mätningar (Smith, 2014). 

3.3.3 Juridiskt ansvar 
Vid eventuella fel finns det problem med det juridiska ansvaret, som skapar osäkerhet 
mellan aktörerna, som måste behandlas. Det som måste lösas är, vem som äger 
modellen och vem som har ansvar för eventuella fel och problem med modellen 
genom hela projektet (Smith, 2014).  

  



Teoretiskt ramverk 

11 

3.4 Litterering 
Filformaten IFC används för att leverera BIM-modell mellan programvaror och 
används därför vid kommunikation mellan aktörer. Detta för att IFC ger möjlighet till 
att fritt byta information mellan CAD-program och kalkyleringsprogram. Då används 
ISO-standard för att beskriva byggnader och anläggningar. Formaten är strukturerad 
för BIM-baserad information alltså sättet det ska överföras på och lagras. 

IFC Klassificering innehåller 100-tals klasser för byggdelar. Klassificering för olika 
byggdelar styrs utifrån behovet att tolka och utbyta ritverktygens förprogrammerade 
objektsklasser. IFC-klassernas indelning anses som sekundära samt som 
ritverktyg.  På grund av detta är det omöjligt för IFC:s 100-tal klasser att kopplas till 
BSAB klassificering system, som innehåller ca 15000 koder. BSAB koder används 
för att skapa en komplett BIM-modell och för att bestämma byggdelarnas benämning 
(NCC, Svenskbyggtjänst, SBUF, 2013). 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Byggherren måste i början av alla projekt bestämma vilken typ av entreprenadform 
projektet ska ha, detta påverkar arkitektens arbete. Väljs en totalentreprenad, behöver 
arkitekten anpassa projektet efter totalentreprenörens önskemål. Väljs istället en 
utförandeentreprenad, får arkitekten större valmöjligheter och eget ansvar att ta fram 
lösningar för projektet. Val av entreprenadform påverkar även hur kalkyleringarna 
sker. Vid en utförandeentreprenad görs anbudskalkyleringen utifrån framtagna 
bygghandlingar från projektören, något som inte kan göras vid en totalentreprenad, då 
dessa handlingar inte är framtagna i detta skede.   

Vid traditionell kalkylering görs mängdavtagningarna utifrån levererade 2D-ritningar 
och tillhörande rumsbeskrivningar. Mätningen görs antingen i dataprogram i PDF-
format eller med skalstock och penna på papper, mängderna läggs sedan in i 
kalkyleringsprogram. 

Vid en BIM-kalkylering levereras BIM-modellen till entreprenören som antingen tar 
ut mängderna genom mängdavtagningsprogram, varpå dessa exporteras till 
kalkyleringsprogram, eller att modellen exporteras direkt till kalkyleringsprogram 
som kan hantera BIM-modeller. Med BIM-kalkyleringar finns dock flera problem 
som måste lösas för att det ska bli mer fördelaktigt att använda. BIM-modellerna 
måste hålla en kvalité från projektörer som entreprenören kan lita på. Saknas tilliten 
sker mätningar och kontroller under kalkyleringsarbetet som tar tid och pengar. Dock 
kan dessa mätningar vara nödvändiga för att undvika eventuella fel i 
mängdavtagningen. Vid eventuella felaktiga mängder uppstår problemet om vem det 
är som står som juridiskt ansvarig, om det är projektören som tagit fram modellen 
med felaktiga mängder eller entreprenören som tagit fram felaktiga mängder. 

Vid alla BIM-projekt behövs ett fil-format som kan hanteras av alla mjukvaror som 
används i ett projekt, inom BIM är IFC-formatet det som används.  
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4 Empiri 
I detta kapitel beskrivs empirin som samlats in under arbetets gång. Det sker utifrån 
intervjurespondenternas roller. Kapitlet innehåller även två 
uppskattningsberäkningar på kostnadsbesparingar genom att utföra en BIM-
kalkylering. 

4.1 Projektörens perspektiv 
Följande projektörer har intervjuats. Alla med erfarenhet av att arbeta med BIM-
projekt i sitt område. 

x Johan Hellstedt, arkitekt på Enter arkitektur, Jönköping 
x Krister Aldenholt, byggingenjör på Arkitekthuset, Jönköping 
x Mattias Linder, konstruktör på Integra, Jönköping 
x Tareq Abedalkader, konstruktör på WSP, Örebro 

4.1.1 Arkitektens perspektiv 
Ingen av de tillfrågade har upplevt någon efterfrågan på kalkylerbara BIM-modeller, 
båda företagen levererar dock mängdförteckningar för fönster och dörrar i alla sina  
projekt. På Enter Arkitektur ansåg de att steget till kalkylerbara BIM-modeller endast 
var en fråga om att ställa in räkningsmodulerna som finns i deras CAD-program, detta 
för att räkningsmodulerna ska ge användbara värden. Dessa räkningsmoduler behöver 
sedan justeras inför varje projekt, för att vara projektanpassat. Detta medför ett krav 
på ett behov av utbildning på dessa moduler, hos Enter Arkitektur. Arkitekthuset 
ansåg att detaljeringen och tiden var problemet med kalkylerbara BIM-modeller. I 
dagsläget så gör Arkitekthuset BIM-modeller för att få en visuell bild av byggnaden 
och se eventuella krockar mellan ingående byggdelar. Skulle BIM-modeller även 
användas till att ta fram mängder, skulle en högre detaljeringsnivå krävas och mer tid 
behövs för att uppnå den detaljeringsnivån. Uppskattningsvis skulle det handla om en 
tidsökning på ca 50 % vid en utförandeentreprenad och ca 300 % vid en 
totalentreprenad. Tidsskillnaden vid en utförandeentreprenad är lägre då Arkitekthuset 
själva väljer hur byggnaden ska projekteras vid denna entreprenadform, vid 
totalentreprenad måste arkitekten ha en kontakt med totalentreprenören och rita efter 
dennes önskemål. Detta kan innebära att saker kan ändras och behöver göras om flera 
gånger under projekteringen.  

Enter Arkitektur trodde att branschens ovilja att ändra sig var en av anledningarna till 
varför BIM inte används i större utsträckning än vad det gör i dagsläget, det i 
kombination till att det är många äldre som sitter och gör mängdberäkningarna hos 
entreprenadföretagen. Arkitekthuset talade återigen om tidsbristen, att det är den 
orsakande faktorn varför BIM inte används mer till kalkyleringsarbete, men även att 
ovetskapen om hur entreprenören vill bygga t ex innerväggar, om dessa ska vara 
enkelgips, dubbelgips eller en kombination av gips och osb-skiva. Denna ovetskap gör 
att projektör inte kan rita dessa korrekt i modellen utan ritas som generella 
innerväggar. 

Inget av företagen ansåg att en standardisering av att BIM måste användas vid 
projektering skulle vara något positivt för branschen, dock såg företagen ett behov att 
definiera hur information ska hanteras och att en gemensam standard behövs som 
finns i hanteringen av 2D-ritningar.   
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BIM har stora fördelar med att det är en modell som inte kräver uppdateringar av 
ritningarna. Detta leder till att man endast behöver rita rätt en gång och att eventuella 
mänskliga fel, genom glömda uppdateringar av ritningar, minskas. Det juridiska 
ansvaret över levererad information, såg båda företagen som ett problem, med hur 
detta ska hanteras och vem som bär ansvaret över utdata som fås utav BIM-modellen.  

4.1.2 Konstruktörens perspektiv 
På båda företagen finns det erfarenhet av att använda BIM i arbete, både att rita och 
leverera kalkylerbara BIM-modeller. Skillnaden mellan projekt som ska levereras som 
kalkylerbara BIM-modeller och i 2D-format, är att byggdelarna i kalkylerbara BIM-
modeller ska littereras och namnges, samt byggdelarna sorteras efter beställarens 
önskemål. Litterering och namngivning tar endast några timmar att utföra, men 
sorteringen kan vara olika komplicerad beroende på beställarens önskemål. Detta 
moment kan ta från några minuter till några timmar, beroende på hur platsspecifik 
sorteringen ska vara. Vid leverans av en kalkylerbar BIM-modell, skickas modellen 
som en IFC-fil från konstruktör till beställare, detta medför att ingen 
ritningsförteckning krävs.  

Att införa krav på att leverera kalkylerbara BIM-modeller, ansåg ingen av företagen 
skulle ha någon positiv effekt. Ingen av konstruktörerna såg några problem med att 
leverera kalkylerbara BIM-modeller, men såg ett behov av att införa standarder på hur 
information ska hanteras, för att få projekt att mer likna varandra och på sikt öka 
effektiviteten i BIM-projekt så att dessa blir billigare.  

4.2 Entreprenörens perspektiv 
Följande entreprenörer har intervjuats. Båda med erfarenhet av att arbeta med BIM-
projekt i sina områden. 

x Thomas Björk, Kalkylchef på Skanska, Regionhus sydost, Jönköping  
x Johan Lydén, Kalkylchef på Peab, Jönköping  

4.2.1 Skanska 
Inom Skanskas verksamhet så ställer Skanska kraven att alla projekt ska projekteras i 
3D, vid detta tillfälle så är kalkyleringsarbetet redan utfört. Denna 3D-modell används 
endast till kollisionskontroll inom Skanskas arbete. Skanska använder Bluebeam i sitt 
kalkyleringsarbete, i Stockholm och Göteborg görs tester med BIM-kalkylering. T. 
Björk tror att avsaknaden av erfarenhet och kunskap är en av anledningarna till att 
BIM-modeller inte används i större utsträckning till kalkylering, detta kombinerat 
med att projektörer inte är beredda att ta ansvar för att information i deras modeller är 
riktig, men även att beställare inte begär kalkylerbara modeller från projektörer. Kan 
man lita på att mängderna från BIM-kalkyleringen stämmer, så sparar man mycket tid 
gentemot traditionell kalkylering. Om dessa måste kontrolleras, blir konsekvensen att 
mätningar görs i modellen, och fördelarna med BIM-kalkyleringen försvinner. En 
negativ effekt med BIM-kalkyleringar är att genom automatisering av 
mängdavtagningen görs inga mätningar på modellen. Mätningarna i traditionell 
kalkylering ger kalkylatorn uppfattningar om hur stora alla ytor är, som påverkar 
tidsåtgången vid produktion. Till exempel går det snabbare att bygga en stor vägg, än 
flera små väggar med samma totala yta.  
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4.2.2 PEAB 
J. Lydén har kalkylerat sedan 2006 och har sedan 2011 gjort mängdberäkningar i 
Archicad. PEAB har valt att arbeta med Vico office, detta används endast i 
anbudsskedet men aldrig i produktionsskedet. I dagsläget används Vico office endast 
inom ett fåtal projekt, då det sällan finns tillräckligt bra modeller för detta. All 
information som läggs in i Vico office får man ut, de huvudsakliga mängderna man 
får ut är: 

x Väggar, typ/löpmeter/höjd/yta 
x Bjälklag, platta på mark yta/typ 
x Takytor 
x Fönster typ/styck/yta/omkrets. Vid glaspartier så kan detta varieras om dessa 

görs som ett fönster eller glasparti. 
x Golvareor, rumsindelat och rummets omkrets. 

Det som sedan behöver kompletteras beror på detaljeringsgraden i modellen. Allt kan 
ritas in, men detta kräver tid som man kanske inte sparar på att rita in det. Det 
vanligaste att komplettera genom mätning är: 

x Armering 
x Formelement till gjutning 
x Anslutningar vid lutande tak, till exempel tätningar. 
x Fogskarvar, tätfogar, armeringsbockar, stämp och dylikt. 
x Lister 
x Taksäkerhet, vindskivor och dylikt. 
x Sakvaror 

För att modellen ska kunna importeras till Vico office krävs det att man informerar 
modellören om vilka mängder ska beräknas och på vilket sätt kalkylatorn ska dela upp 
informationen efter plan och zoner. Vid eventuella uppdateringar av A-modell som är 
kopplad till en kalkyl i Vico office, krävs det att man inte har döpt om/raderat någon 
felaktig byggdel. Problem kan uppstå när entreprenören inte vet vad denne vill ha ut 
för information från modellen, eller när konsulten som levererar modellen, modulerar 
på ett sådant sätt att efterfrågad information inte är möjlig att få ut. Arkitektens arbete 
fokuserar på att skapa en visuell modell och inte en mängdmodell. Skulle arkitekten 
istället ha ett större fokus på att modellen kommer användas till att mängdberäkning, 
behöver modellen inte innehålla sakvaror som tynger modellen utan istället göra en 
mängdförteckning över dessa. Littereringen kan också skapa problem då denna tolkas 
olika av olika personer, fördelen med BIM-modeller är att detta enkelt går att 
kontrollera i modellen. Fördelar med att kalkylera i BIM är: 

x Vid kunskap i programmen, görs kontroller av mängder på ett enkelt sätt. 
x Man får en bra visualisering av projektet 
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Nackdelen är att det inte finns några inarbetade arbetsrutiner och -processer. 
Arkitektens verktyg, som Revit och Archicad, jobbar främst mot arkitektens 
perspektiv och saknar standardiserade listor/dokument/IFC exporter för 
mängdavtagningar. I dagsläget ställer Peab kravet på att alla projekt över 30 mkr skall 
utföras som BIM-projekt motsvarande basnivå. Detta innebär att: 

x Modell för byggbarhetsgranskning samt visuell kommunikation. 
x Samordning skall hanteras av intern resurs. 
x Modell skall upprättas för visuell installationssamordning i programvaran 

Solidbri.  

Övriga kommentarer från entreprenörer 

x BIM har stor potential för kalkylering, men kommer inte utan problem.  
x Uppskattat går ca 20 % av anbudstiden till att beräkna mängderna. 
x Projektörer ritar på ett annat sätt än hur entreprenören vill ha informationen i 

BIM-modeller. Se figur 2 nedan. 
x Vid BIM-kalkylering kan man uppdatera modellen och importera på nytt till 

Vico office, dock får inget tas bort, då det blir fler delar i kalkylen än 
modellen.  

x Armeringsberäkningen är det som tar störst tid vid mängdberäkningen 

 
Figur 2, exempel på skillnad mellan önskad och ritad byggnadsdel. Vänstra bilden 
visar hur entreprenören vill ha bjälklaget ritat. Högra bilden visar hur bjälklaget ritas 
av projektören. Exemplet visades under intervju med Peab.  
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4.3 Räkneexempel från litteratur 
Nedan presenteras resultatet ifrån två beräkningar på hur kostnaden för byggprojekt 
kan förändras genom att använda BIM vid kalkylering. Dessa är endast 
uppskattningar och inte några siffror från riktiga projekt. 

4.3.1 BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt 
I rapporten BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt räknade Rogier Jongeling ett 
exempel på ett flerfamiljshusprojekt, med en bygg- och markkostnad på 127 MSEK. 
Projektutvecklingskostnaden var 12 miljoner kronor och totalentreprenadens kostnad 
var 115 miljoner kronor. Resultaten av räkneexempel visar besparingar för arkitekter, 
teknikkonsulter, entreprenörer och underentreprenör. Se bilaga 8.7 för fullständiga 
beräkningar. 

Exemplet visar att total besparing till alla aktörer under BIM-projektering är 303´000 
kronor, vilket motsvarar 2,53 % av projektutvecklingskostnader, besparing för 
totalentreprenaden var totalt 4´715´000 kronor, motsvarande 5,43 % av 
entreprenadkostnader.  

I produktionsskyddet minskar extra kostnader i form av ändrings- och tilläggsarbete, 
spill, m.m., även besparingstid för totalentreprenören är 50 % vid kalkylering och 
mängdavtagning samt 30´000 kronor. Totala besparingar inklusive minskning av 
merkostnader, beräknades till 6´240´000 eller 5,15 % av byggkostnaderna (Jongeling, 
2008). 

4.3.2 BIM - Byggnads Informations Modellering  
I boken BIM – Byggnads Informations Modellering tar Marco Granroth upp 
besparingar som går att göra med BIM i kalkyleringsskedet, och hur kostnader 
förändras kring ett sådant projekt. Granroth har gjort uppskattningsberäkningar för en 
traditionell- och BIM-byggprocess, på ett husprojekt på 10´000m2. Se bilaga 8.8 för 
fullständiga beräkningar. 

Enligt Granroths beräkningar ökar projekteringskostnaden med 15-30 %, detta genom 
ökad arbetsinsats av projektörerna, i beräkningsexemplet uppgår ökningen till ca 5 
miljoner kronor. Den framtagna BIM-modellen skapar möjligheten att göra 
besparingar under entreprenaden genom flera sätt. Besparingen under entreprenaden 
uppgår till ca 15 miljoner kronor. Totalt görs besparingar på 19 miljoner kronor som 
motsvarar ca 10 % av totalkostnaden. 

Granroth gör även beräkningar vid en ofullständig BIM-byggprocess, där BIM-modell 
har tagits fram men inte är möjlig att använda fullt ut, detta leder istället till en ökning 
på 24,5 miljoner kronor (Granroth, 2011). 
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4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
I dagsläget levereras mängdförteckningar över fönster och dörrar av arkitektföretagen 
till beställare, övriga mängder beräknas av entreprenören utifrån projektörernas 
levererade ritningar. För att entreprenören ska kunna använda arkitektens BIM-
modeller till kalkylering behövs en bättre detaljeringsgrad och att byggdelar ska ritas 
som det ska byggas. Detta skapar en högre tidsåtgång för arkitektens arbete, dock kan 
denna tid sparas in genom ett effektivt kalkyleringsarbete. För att ett effektivt 
kalkyleringsarbete ska vara möjligt behövs kommunikation mellan entreprenören och 
projektören, där entreprenören måste berätta hur denne vill ha byggdelar littererade 
och hur byggdelarna ska vara uppbyggda. För konstruktören blir denna tidsökning 
endast några timmar, då det endast är namngivning, litterering och indelning av 
materialet som blir merarbete. I övrigt är det inga skillnader mellan leverans genom 
kalkylerbar BIM-modell eller övriga leveranssätt. 

För 2D-ritningar finns ett gemensamt språk och en standardisering för hur information 
ska läsas och hanteras, detta saknas för BIM-modeller, Detta gör att alla aktörer ritar 
och läser informationen i BIM-projekt olika. Detta måste tas fram för att få en 
gemensamhet i projekt, som ger möjligheten att skapa effektivitet inom BIM och 
BIM-projektens olika projektskeden.  

Utifrån räkneexempel syns det att pengar finns att spara genom att använda BIM-
modeller till kalkylering, men för att detta ska vara möjligt behövs flera problem 
lösas, utöver de ovanstående. Det juridiska ansvaret om vem som är ansvarig för vad, 
behöver ses över för att skapa en säkerhet för projektören, så denne vågar leverera 
BIM-modeller, samt att entreprenören ska kunna ha tillit till projektörens BIM-
modell.  
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel analyseras insamlad empiri i relation till den teoretiska referensram 
som har valts att användas, för att kunna besvara frågeställningarna och uppnå 
målet. 

5.1 Analys 

5.1.1 Entreprenadform 
I litteraturstudien skrivs det om projektets entreprenadform och hur vald 
entreprenadform påverkar vilket ansvar projektören har. Vid en utförandeentreprenad 
tar projektören beslut, som entreprenören tar vid en totalentreprenad. Detta påverkar 
projekteringstiden olika mycket (Révai, 2011). Vid intervju med Arkitekthuset 
uppskattar Krister Aldenholt att tidsökningen för att leverera en kalkylerbar BIM-
modell vid totalentreprenad kan bli upp till ca 300 %, jämfört med leverans av 2D-
ritningar. Vid en utförandeentreprenad kan tidsökningen bli ca 50 %. 

5.1.2 Kalkylering 
En undersökning som gjordes av RICS i USA och England visade att 10 % av de 
tillfrågade företagen använde BIM i kalkyleringsarbetet regelbundet. Vid intervju med 
Peab och Skanska säger båda företagen att det endast görs tester med BIM-
kalkyleringar på enstaka kontor. Anledningen till detta är att det saknas en arbetsrutin 
för hur BIM-kalkyleringar ska hanteras.  

Utifrån litteraturstudien används följande format för leverans av bygghandlingar. Vid 
traditionell kalkylering används PDF-formatet vid leverans av bygghandlingar 
(Jongeling, 2008), varpå dessa sedan importeras till kalkyleringsprogram. IFC-
formatet är det som används mest i exportering av BIM-modeller, då programvarorna 
inte har egna gemensamma filformat (NCC, Svenskbyggtjänst, SBUF, 2013). Vid 
export av BIM-modell till kalkyleringsprogram ges 2D- eller 3D-visuallisering över 
hur byggdelar är sorterade till kalkylposter. Detta ger kalkylatorn en bra överblick 
över alla poster och det blir enkelt att se om något är felaktigt littererat eller sorterat 
(Migilinskas, Popov, Joucevicius, & Ustinovichius, 2013).  

Vid intervju med Enter arkitektur pratar de att om exportering av mängdavtagning 
istället sker, så kan denna levereras från arkitekten. Detta genom att ställa in 
beräkningsmodulerna som finns i CAD-programmen. Enter arkitektur såg inga 
problem med det, om detta moment var något som Enter arkitektur skulle få ersättning 
för.  
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5.1.3 Problem med BIM-kalkyler 
BIM-modellens kvalité 

Litteraturstudien av Smiths rapport gav att kvalitén i BIM-modellerna inte uppfyller 
BIM-kalkylernas krav (Smith, 2014). Detta bekräftas i intervjuer med Peab och 
Skanska som tar upp att arkitekter kan mängdmodellera om detta efterfrågas och att 
beställare förmedlar vad denne efterfrågar, dock görs detta sällan i dagens 
byggprojekt. Smiths rapport tar även upp att BIM-modellerna följer begreppet ”skit 
in, skit ut”, detta skapar dock problemet att veta hur mycket som ska stoppas in i 
modellen. Vid intervju med Peab och Arkitekthuset, tar båda respondenterna upp 
detta, samt påpekar att vissa saker är bättre att ta från schablonvärden. Peab tar även 
upp att sakvaror kan levereras som mängdlistor istället för att läggas in i modellen, 
något som skulle ge en lättare BIM-modell. Då beställare informerar arkitekten om 
vilken detaljeringsnivå modellen ska vara på, behöver beställaren tänka på hur mycket 
tid som läggs ner på modellen, kontra tid som sparas vid kalkylering.  

Ett annat problem som tas upp i Smiths rapport är användandet av felaktig eller 
otillräcklig data i BIM-modellen. Vid projektering kan arkitekter rita bjälklag som 
inte har samma mått som färdig byggnad, men vid BIM-kalkyleringar behöver dessa 
mått vara korrekta, vilket annars skapar felaktiga mängder vid kalkyleringen. Vid 
intervju med Peab tas detta problemet upp. Lösningen för detta är att ställa krav på 
hur bjälklaget ska ritas i BIM-modellen. 

Upptäckande av felaktigheter 

Smiths rapport tar upp att en kalkylator behöver erfarenhet för att kunna identifiera 
felaktiga mängder i BIM-kalkyleringar, så att mindre tid läggs ner på att förstå 
bygghandlingar. Denna erfarenhet skaffas genom arbeta med traditionella 
kalkyleringar. Detta bekräftas vid intervjuer med Peab och Skanska, där 
respondenterna även påpekar att storlek- och rumsuppfattningen förloras genom 
automatiserade mängder.   
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5.2 Hur skiljer sig traditionell- och BIM-kalkylering? 
Utifrån litteraturstudien tas flera skillnader mellan traditionell- och BIM-kalkylering 
upp. Den främsta skillnaden är att BIM-kalkyleringar ställer högre krav på kvalité i 
BIM-modellen än vid traditionell kalkylering (Smith, 2014). Vid intervju med Peab 
berättar Johan Lydén att, för att uppnå den kvalitén så krävs mer tid för projektering 
där man ritar byggdelar på rätt plats och i den detaljeringsgrad som beställare önskar. 
Då bygghandlingar är klara, levereras inga lösa ritningar med tillhörande 
ritningsförteckning, utan endast BIM-modellen behöver levereras. 

I rapporten ”BIM i ett bostadsprojekt” (Mattsson, 2010) står det skrivet att en BIM-
modell i kalkyleringen ger en bra visualisering av byggnaden. Vid intervju med Peab 
bekräftar Johan Lydén detta och säger att detta skapar förståelse för byggnaden på ett 
annat sätt, så att vid kommunikation mellan kollegor går det att förklara byggnadens 
olika rum och delar på ett enklare sätt, varpå missförstånd går att undvikas. 
Visualiseringen ger även möjligheten till att upptäcka eventuella felsorterade eller 
missade poster, genom att endast visa önskade poster i modellen. Detta leder till att fel 
på grund av den mänskliga faktorn minskas. Kopplingen mellan kalkyl och BIM-
modell ger möjlighet att uppdatera BIM-modellen, utan att behöva göra om kalkylen 
helt eller delvis, något som förutsätter att byggdelar inte ändrar namn. En BIM-modell 
med god kvalité skapar även möjligheter att använda BIM-modellen i 
produktionsskedet. 

Under intervjuerna med Peab och Skanska beskrivs fördelarna med erfarenhet och 
kunskap om 2D-ritningar. Med en lång användning av traditionellt kalkyleringsarbete 
utifrån 2D-ritningar, så har dessa fått en standard och ett språk hur dessa ska utföras 
samt därefter tolkas. Detta språk är gemensamt inom hela branschen och arkitekten 
vet att det han ritar, tolkas på samma sätt av entreprenören. Med BIM-modeller saknas 
detta och projektörer ritar på ett sätt som kan ge felaktiga värden i entreprenörens 
kalkyl. Till exempel vid anslutningar mellan vägg- och bjälklagsanslutningar så ritar 
projektören bjälklaget till innerkant/ytterkant/mitten av bärande väggar. Detta skapar 
felaktiga mängder i modellen för bjälklag och ytterväggsbeklädnaden för bjälklaget. 
Vid en traditionell kalkylering placerar entreprenören bjälklagets area på önskad plats, 
se figur 2 sidan 15.  

Johan Lydén tar vid intervju med Peab upp att genom den automatiserade 
mängdavtagningen, görs färre mätningar som bidrar till uppfattning av rumsytor och 
rumsstorlekar. Detta kan få till följd att en viss ändring kan ske i uppfattning angående 
hur lång tid ett arbetsmoment kan ta. 

Vid intervju med Integra berättar Johan Linder om konstruktörens förändring i 
arbetsuppgifter vid leverans av BIM-modell. Skillnaden är att vid BIM-kalkylering 
måste alla balkar vara namngivna efter beställarens önskemål, något som endast tar 
några timmar för konstruktören.  



Analys och resultat 

21 

5.3 Vilka hinder finns vid en BIM-kalkylering? 
Som Smith (2014) tar upp finns flera problem med BIM-kalkyleringar, problemen 
börjar med att BIM-modellerna inte uppfyller kvalitetskraven som ställs. 
Kvalitetskravet följs av osäkerheten till BIM-modellen hos entreprenören, att denne 
inte använder felaktigheter som finns i modellen, som inte upptäcks. Användandet av 
dessa felaktigheter, kan vara svåra att hänvisa till vem som bär det juridiska ansvaret. 
Smith (2014) tar även upp att avsaknaden av standarder skapar otydlighet om hur 
information ska ritas och hanteras.  

Vid intervjuer tas samtliga dessa problem upp av samtliga intervjurespondenter. Det 
första och främsta hindret är att BIM-modeller inte uppfyller kvalitetskravet, genom 
att inte innehålla tillräcklig information samt felaktigt ritade byggdelar. Genom detta 
skapas mer arbete för kalkylatorn som måste komplettera mängdposter med manuella 
mätningar. Detta görs även för att kontrollera att uttagna mängder är riktiga.  

I litteraturstudien står det att programvaror som används till projektering och 
kalkylering ofta bygger på olika filformat, som kräver ett tredje filformat som båda 
programvarorna kan läsa. Det vanligaste är IFC-formatet, som bygger på 
internationell klassificering (NCC, Svenskbyggtjänst, SBUF, 2013). Vid intervju med 
Skanska säger Thomas Björck att detta kräver att information i 
projekteringsprogrammet, får samma klassificering i kalkyleringsprogrammet. Vid 
ändringar skapas mer arbete för kalkylatorn, genom korrigeringsarbetet som uppstår. 
Det kan även leda till informationsförluster, något som skapar större problem i 
kalkyleringsarbetet. Vidare säger Krister Aldenholt vid intervju med Arkitekthuset att 
i samband med detta, så visas även problemet med det juridiska ansvaret. Att det kan 
vara svårt att säga vem som bär det juridiska ansvaret för den felaktiga eller saknade 
informationen, då felaktig information har använts i BIM-kalkyleringen. 

Under intervju med Skanska säger Thomas att vid BIM-kalkyleringar ges ibland 
kalkylatorn information på annat sätt än denna önskar, genom den automatiska 
mängdavtagningen. Till exempel listar glaspartier upp alla delar som egna poster. 
Ritas dessa istället som fönster ges en mer hanterbar information för kalkylatorn. 

5.4 Vilka krav behöver ställas vid en BIM-kalkylering? 
Mattias Linder säger vid intervju med Integra att det första kravet är att beställare, 
beställer en kalkylerbar BIM-modell från projektör, något som inte konstruktörer har 
problem med att leverera i dagsläget. Krister Aldenholt säger vid intervju med 
Arkitekthuset att, för att lösa problemet med BIM-modeller krävs att projekteringen 
får ta mer tid hos arkitekten, så att denna hinner leverera en högkvalitativ BIM-
modell. 

Vidare talar Krister Aldenholt även om att projektören måste veta hur byggnaden ska 
byggas, så att alla byggdelar innehåller de rätta materialen, till exempel ska väggen 
innehålla enkelgips, dubbelgips eller osb-skiva & gips, och att byggdelarna är ritade 
på samma sätt som de ska utföras. Till exempel att bjälklaget går till rätt del i väggen 
och har eventuell beklädnad, så att det inte saknas eller finns felaktig mängd material i 
modellen. Intervjuer med Peab och Skanska gav att alla byggdelar måste littereras och 
kodas rätt, så entreprenören får ut rätt mängder när denne sorterar sina material. Detta 
sker genom kommunikation mellan projektör och entreprenör, vid lämpliga tillfällen, 
för att undvika mer arbete för båda parterna. Skulle entreprenören vilja ha byggdelar 
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ritade på specifika sätt, ska detta tas upp vid dessa möten. Vid en 
utförandeentreprenad saknas motsvarande person, vilket skapar ett behov av 
definition på detaljeringsnivå för utförandeentreprenader. 

Intervjuerna med Peab och Skanska gav även att detaljeringsgraden i BIM-modellen 
är en aspekt att ta hänsyn till. Det går att göra en BIM-modell som innehåller varje 
liten skruv som behövs i byggnaden, men detta är inte så tidseffektivt om man ser till 
nerlagd kontra intjänad tid. Ett annat exempel på detaljer som inte behöver ritas in är 
lister, foder och dylikt som man enkelt får ut från mått som finns i BIM-modellen. 
Dessa saker behöver definieras i en standard, så att projektören vet att dennes BIM-
modell uppfyller alla kraven som ställs inför en BIM-kalkylering. Standarden ger 
även en säkerhet för entreprenören att BIM-modellen går att importeras till 
kalkyleringsprogram utan att det saknas material som ska vara med. Standarden 
behöver även gå igenom hos vem det juridiska ansvaret ligger vid eventuella 
felberäkningar. För att skapa den standarden så krävs ett informationsutbyte mellan 
entreprenör och projektör, så att båda parter lägger fram alla sina krav som ställs från 
deras sida för att kunna skapa BIM-modeller som ger ett positiv utfall vad gäller 
tidsåtgång.   
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5.5 Koppling till målet 
Som Smith (2014) tar upp i sin rapport, vilket även respondenterna i denna rapport 
ser, måste flera problem lösas innan BIM-kalkyleringar får mer plats inom 
byggbranschen.  

Det första kravet på ett projekt som ska BIM-kalkyleras, är att beställaren ställer 
kravet på en projektör att denne ska leverera en kalkylerbar BIM-modell och i vilket 
fil-format den ska levereras i. Entreprenören måste informera projektören om önskad 
detaljeringsgrad på BIM-modellen, så att projektören vet vad denne ska rita in i BIM-
modellen. Vid en utförandeentreprenad saknas motsvarande person, vilket skapar 
behov av standardisering för detaljeringsnivåer som en byggherre kan beställa. 

Projektören behöver sedan uppfylla de kvalitetskrav, som finns för kalkylerbara BIM-
modeller samt namnge och litterera byggdelar efter beställarens önskemål. För att 
hinna utföra detta krävs mer tid för projektering, tid som sparas in vid kalkylering. 
Detta är det problem som måste tas itu med först för att fortsätta med implementering 
av BIM-kalkylering.  

Det juridiska ansvaret är ett problem angående vem som äger BIM-modellen och vem 
som bär ansvaret vid fel som beror på informationshanteringen mellan programvaror. 

Vid traditionell kalkylering finns standarder och ett språk som alla inom branschen 
känner till, detta saknas och behöver utvecklas för BIM-projekt. Bland annat så 
behöver dagens littereringssystem standardiseras, så att dessa inte tolkas olika av olika 
personer, utan förståelsen ökar mellan aktörer. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en kort sammanfattning av studiens resultat och en diskussion om vad vi 
har kommit fram till, hur vi har arbetat, samt konsekvenserna av arbetet. Vidare 
beskriver vi studiens begränsningar. Därefter formulerar vi konkreta slutsatser och 
rekommendationer, baserat på resultat. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 
forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Genom att identifiera de krav och belysa de hinder som finns med projekt som ska 
BIM-kalkyleras, varpå dessa sedan har analyserats, har målet med rapporten uppnåtts. 
Resultatet begränsas inte till de intervjuade företagen, utan är generella svar för 
byggindustrin i Sverige. Rapporten uppnår god reliabilitet genom att ämnet har 
studerats och förfrågningsunderlaget till intervjuerna har formats för att få del av 
kunskap från respondenterna som är relevant för studien. Detta ligger till grund för 
den goda validiteten som fåtts utav intervjuerna. Respondenternas svar har koppling 
till varandra och det teoretiska ramverket. Vid återblick på empiri anses att intervjuer 
med företag som har utfört BIM-kalkyleringar i större utsträckning och arkitekter som 
levererat handlingar för dessa kalkyleringar, skulle ge en större inblick i kraven och 
hur dessa har behandlats av dessa företag. En undersökning av ett projekt som utförts 
enligt båda kalkyleringsmetoderna, skulle ge en bättre uppfattning av hur projektörens 
och entreprenörens arbete förändras, samt vilka skillnader dessa leder till i anbudspris 
och tidsåtgång. 

6.2 Metoddiskussion 
Våra metodval i förhållande till vad som skulle undersökas anser vi vara bra, vi fick 
fram bra information från aktörer som är berörda och såg vilka problem som finns 
inom området. Vi kunde utföra dem på lämpligt sätt vilket visas i empirin där flera 
problem tas upp. Det som skulle kunna utförts annorlunda är om en fallstudie med 
båda kalkyleringsmetoderna utförts på samma projekt. Detta för att se faktiska 
skillnader mellan metoderna. Detta var planerat vid projektstarten men projektet fick 
förhinder innan kalkyleringen kunde utföras. 

6.3 Begränsningar 
Vår begränsning till nybyggnation följdes genom hela projektet och resultatet av 
rapporten är generellt giltigt i hela branschen. Detta då respondenterna inte har 
begränsat sina svar till något projekt utan svarat utifrån sin dagliga verksamhet. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Under arbetets gång så har vi fått större insikt i problemen som uppstår då projekt ska 
BIM-kalkyleras och förstår varför BIM inte används mer till kalkylering, utan 
levereras som PDF: er till entreprenörer. Det problem som alla andra problem har en 
anknytning till är att en standardisering och utvecklat språk saknas för BIM-modeller, 
som finns i 2D-ritningar. Denna standardisering behöver innehålla definitioner på 
detaljeringsnivåer.  

Då det finns flera littereringssystem och dessa tolkas olika så ser vi ett behov av att 
försöka använda ett system som programvaror tolkar på samma sätt vid exportering av 
modell.  
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För att projektören ska hinna projektera en BIM-modell, så behöver projektören få 
mer tid på sig då BIM-kalkyler kräver en högre detaljerad modell än de som görs vid 
BIM-projekteringar i dagsläget. Dessa projekteringar kostar därför mer för beställaren 
men kan sparas in vid kalkyleringen, genom kortare kalkyleringstid, säkrare mängder 
och mindre fel.  

Då detta är ett nytt arbetssätt som är på gång inom byggbranschen så krävs pengar och 
tid på att utveckla standarder och utbildning av personal. För att BIM-kalkylering ska 
få en större användningsutsträckning krävs det att: 

x Företag inom byggbranschen vågar anpassa sig efter dagens nya teknologi, 
som kommer vara framtidens arbetssätt. 

x Informationsutbyte sker mellan projektören och entreprenören genom 
kalkylatorn, som informerar om hur och vad som ska kalkyleras. 

x Tydlig standardisering utformas för BIM-kalkylering, som ökar förståelsen 
mellan aktörer. 

x Personal utbildas inom programvaror, så kunskap finns om hur dessa används 
på ett effektivt och korrekt sätt. 

x Bestämma det judiska ansvar, så oklarheter om ansvar försvinner och företag 
får betalt för att ta det ansvar som finns hos dem. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Utifrån denna rapport ser vi att man skulle kunna undersöka hur en standardisering för 
BIM-kalkylering ska utföras och vad den ska innehålla, eller undersöka det juridiska 
ansvaret i BIM-projekt om vem som står som ansvarig för modellen under projektets 
olika skeden.
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8 Bilagor 
8.1 Intervju med Krister Aldenholt, Arkitekthuset 
 

1. I hur stor utsträckning använder ni BIM?  

Ritar främst i 3D-modeller, såvida inte dem har tillräcklig information. 

2. Vilka dataprogram använder ni? 

ArchiCAD 

3. Hur stor erfarenhet har ni av BIM modeller som ska användas till kalkylering? 

Inte gjort, dock deras 3D-projjar är rätt skikt med i bjälklag etc, men utlämnar 
t ex foder, då filerna blir för stora för att hantera.  

4. Vilka krav ställs på er modell om denne ska användas till BIM-kalkylering? 

Det krävs en högre detaljering i modellen för att få ut all information till 
kalkyleringen. Detaljer får ett större krav på noggrannhet.  

5. Finns det skillnader i modeller som ska användas till BIM-kalkylering mot de 
modeller som producerar 2D-ritningar? Vilka? 

Detaljering och tid, ska dem mängda. Rita rätt och göra lister. 50 % mer tid vid 
GE, då dem bestämmer (3D-BIM). TE 300 %, Då de endast gör 3D-modeller 
för att förstå byggnaden och eventuella krockar.  

6. Vilka moment tillkommer/försvinner vid leverans av BIM-modell, gentemot 
2D-ritningar? 

Se svar 4 

7. Varför tror ni att inte BIM-modeller används i större del av byggprocessen? 

Genom BIM så finns det mer verktyg för projektörer att använda, dock så ges 
mindre tid för projektören.  
Ovetskap om hur entreprenaden vill bygga, om det är enkel gips/ dubbelgips/ 
gips-OSB 

8. Anser ni att en standardisering av BIM skulle ha en positiv inverkan i 
byggbranschen? 

Tveksamt, för att det ska funka så krävs mer tid och pengar. 

9. Upplever ni någon efterfrågan av BIM-projektering? 

NCC försöker, men kalkylatorn tar mindre tid att göra en traditionell 
kalkylering än det tar för projektören att göra en BIM-kompatibel modell. 
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Övriga kommentarer 

Rita in gipsvägg som det ska vara, med rätt spikmängd, och tejp/Entreprenad beräknar 
utifrån löpmeter 

Proj mängdar inte mängder väggar extra, mängdar endast beställningsvaror som 
dörrar/fönster 

Ansvar för levererad information 

BIM har sina fördelar med att rätt ritat är rätt utfört.  
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8.2 Intervju med Johan Hellstedt, Enter arkitektur 
 

1. I hur stor utsträckning använder ni BIM?  

           Ritar i 3D 

2. Vilka dataprogram använder ni? 

            ArchiCAD 

3. Hur stor erfarenhet har ni av BIM modeller som ska användas till kalkylering? 

Inget, förutom fönster och dörr förteckning  

4. Vilka krav ställs på er modell om denne ska användas till BIM-kalkylering? 

Inget förutom att räkningsmodulerna måste ställas in, detta är en engång 
företeelse.  

5. Finns det skillnader i modeller som ska användas till BIM-kalkylering mot de 
modeller som producerar 2D-ritningar? Vilka? 

Utbildnings behov hos Enter.  

6. Vilka moment tillkommer/försvinner vid leverans av BIM-modell, gentemot 
2D-ritningar? 

Ställa in räkningsmodulen för att denne ska ge användbara värden och men 
detta är en engångsföreteelse, som sedan bara behöver justeras inför varje 
projekt.  

7. Varför tror ni att inte BIM-modeller används i större del av byggprocessen? 

Branschen är ovillig att ändra sig, samt att det är äldre som sitter och mängdar 
hos entreprenaden.  

8. Anser ni att en standardisering av BIM skulle ha en positiv inverkan i 
byggbranschen? 

Ja, det skulle ge mer användning av BIM-modellen för beställaren, denne 
skulle veta vilka mängder material som ingår i byggnaden.  

9. Upplever ni någon efterfrågan av BIM-projektering? 

Nej. 

     Övriga kommentarer 

x Vid 3D- modeller så behöver man inte uppdatera ritningar, detta behövs i 2D-
cad program.  

x BIM används för kollisionskontroll i modellen. 
x Juridisk problematik för ansvar för   
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8.3  Intervju med Mattias Linder, Integra. 
 

1. I hur stor utsträckning använder ni BIM?  

      Allting i BIM/3D sedan 6 år. 

2. Vilka dataprogram använder ni? 

           Tekla, Revit. 

3. Hur stor erfarenhet har ni av BIM modeller som ska användas till kalkylering? 

           Ja, flera projekt med både 4- och 5D.  

4. Vilka krav ställs på er modell om denne ska användas till BIM-kalkylering? 

            Inget, förutom att kunden säger vad balkarna ska heta. Annars ritar dem bara 
ut.  

5. Vilka moment tillkommer/försvinner vid leverans av kalkylerbar BIM-modell, 
gentemot ej beräkningsbar? 

           Namngivningen av materialet, tar endast några timmar.  

6. Varför tror ni att inte BIM-modeller används i större del av byggprocessen? 

            Olika ”språk”/program, behov att specifikation av hur informationen levereras. 

7. Anser ni att en standardisering av BIM skulle ha en positiv inverkan i 
byggbranschen? 

            Att det kan vara en väckarklocka för dem som inte gått in i 3D. Mest positivt 
för större projekt. 

8. Upplever ni någon efterfrågan av BIM-projektering? 

           Mer i storstäderna än på småorterna. 

Övriga kommentarer 

       Sorteringen av material kan vara mer eller mindre komplicerad beroende på hur 
väl det ska sorteras, om endast total mängd stål eller mer plats specifik/uppdelat.  
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8.4 Intervju med Tareq Abedalkader konstruktör, WSP Örebro 
 

1. I hur stor utsträckning använder ni BIM? 
 
Jag har inte så stor erfarenhet dock har jag jobbat med BIM i några projekter.  
 

2. Vilka dataprogram använder ni? 
 
Vi använder Revit och teckla. 
 

3. Hur stor erfarenhet har ni av BIM modeller som ska användas till kalkylering? 
 
Vi jobbar inte med kalkylering 
 

4. Vilka krav ställs på er modell om denne ska användas till BIM-kalkylering? 
 

x VI måste rita noggrant alla detaljer till varenda byggdel och följa standard som 
BSAB. 

x Namngivning av objekt 
x Leverera i rätt format 

 
5. Finns det skillnader i modeller som ska användas till BIM-kalkylering mot de 

modeller som producerar 2D-ritningar? Vilka? 
 
     2D-ritningar skickas som PDF-fil och BIM-modell skickas som IFC-fil. 
     2D-ritningar kräver mycket mera detaljering.  
 
6. Vilka moment tillkommer/försvinner vid leverans av BIM-modell, gentemot 

2D-ritningar? 
 
Ingen ritnings förteckning när man använder BIM. 
Man Skickar ingen PDF i BIM, Man skickar en modell.   
 

7. Varför tror ni att BIM-modeller användas i större del av byggprocessen? 
 
Det finns många anledningar som till exempel okunskap hos entreprenör, 
detalj nivå på modellen och att det är dyrt. Beställaren måste bestämma hur det 
ska skickas till entreprenören.  
 

8. Anser ni att en standardisering av BIM skulle ha en positiv inverkan i 
byggbranschen? 
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Ja det anser jag eftersom att projekten kan likna varandra så att man lättare kan 
bestämma nivåer och mål med projektet, detta leder till att projekten liknar 
varandra vilket leder till att det går snabbare och att det blir billigare.  
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8.5 Intervju med Johan Lydén, PEAB 
 

1. Hur stor erfarenhet har ni av BIM-kalkyleringar? 
 
Mängdar i ArchiCAD sen 2006, Vico är valt i PEABs arbete, dock inte integrerat 
fullt. 
Jag har enbart svarat för mig själv och Peab här i Jkpg 
- Kalkylering sedan 2006 
- Mängdat enligt eget tycke i ArchiCad i mitt nuvarande arbete sedan 2011 
- Arbetat med Vico i anbudsskedet men aldrig använt i produktionsskedet (dvs. 

skarpt läge) 
- PEAB har i ett flertal projekt projekterat i 3D och gjort 

installationssamordningar i 3D, t.ex. SMOT-huset, Kontorsbyggnad mm vid 
värmekraftverket i Torsvik mm. Just nu är utbyggnaden till Racketcentrum 
aktuell. 

 

2. Hur stor del får ni automatiskt ut från Vico? 
 
Inget, man kan koppla byggdelar i VICO, där man får ut skick och ytorna, dock 
måste detta kontrollmätas.  
- I dagsläget använder jag Vico i enstaka projekt för mängdavtagning. Det är 

däremot sällan tillräckligt bra modeller när systemhandlingar är framtagna. 
- Inget får man någonsin ut med automatik. All information man lagt in i Vico 

får man alltid ut med automatik. Allt följer begreppet ”SKIT IN SKIT UT” 
- Huvudsakliga mängder vi får ut (detaljering nivå bas) 

o Väggar typ/löpmeter(referenslinje på golv)/höjd/yta  
o Bjälklag, platta på mark typ/yta 
o Takytor 
o Fönster typ/styck/yta/omkrets (beror på om du modellerar som fönster 

eller fasadglas, beror även på hur du exporterar en eventuell IFC-fil) 
o Golv areor rum samt omkrets rum (hjälp för ytskikt och listverk samt 

undertak) 

 

3. Vad måste ni komplettera genom mätning? 
 
Alla övriga poster.  
- Beror på vilken detaljeringsgrad man har i modellen, allt kan ritas upp (det är 

en tid och kostnadsfråga) 
- Vanligtvis kompletteras exempelvis 

o Armering 
o Formelement till gjutning 
o Anslutningar vid lutande tak (t.ex. teleskopskenor/tätningar mot TRP-

plåt) 



Bilagor 

35 

o Fogskarvar, tät fogar, dillfogar, armeringsbockar, bockryggar, stämp 
mm. 

o Lister (öppningar, skåp, sammansatta fönsterpartier mm) 
o Tak säkerhet, vindskivor mm 
o Sakvaror 

 
4. Behövs något att kompletteras från 2D ritning utöver mätningen? 

 
o Se ovan (skit in skit ut) 
o Informationen är nödvändig, men tid/pengar skall vägas mot insatsen 

 
5. Finns det några problem/krav på BIM modellen vid importering till Vico? 

 
o Jag tycker inte det finns några problem med Vico och dess importer. 
o Man måste klargöra för modellören vilka mängder som skall 

modelleras och på vilket sätt användaren skall använda dem. (Hur skall 
du koppla mängder till kalkylen, hur skall du indela modellen i plan 
och zoner) 

o Man måste veta vad man gör när man ersätter A-modellen i en Vico-fil 
där byggdelar är kopplade till kalkyl, tidplan mm. Man få inte ha döpt 
om byggdelar eller raderat fel byggdelar mm. 

o Problem kan uppstå när: 
� Kompetens saknas hos den som beställer modellen 

(Entreprenören t.ex. inte vet vad för information han vill ha ut 
av modellen) 

� Kompetens saknas hos Konsult som levererar modellen 
(konsulten modellerar på ett sätt som gör att man inte kan ta ut 
efterfrågad information, Ej klarar av IFC-formatet mm) 

 
6. Ställs det några krav på modellen från projektör? 

 
Arkitekten har generellt helt tillräcklig kunskap att mängdmodellera. 
Men beställaren eller entreprenören måste förmedla vad hen vill ha. 
Arkitekten har inte behov av mängderna så därför modellerar han ju 
inte heller för att de skall tas ut (olika perspektiv mao).  
T.ex. 

� Ofta mycket sakvaror som enbart kan mängdas styckvis och 
tynger modellen,  

� logiken i littrering är svår att genomskåda (vissa tolkar BSAB 
eller annan systematik olika)mm. 
 

7. Vilka skillnader finns gentemot traditionell kalkylering? Tid, mängder, säkerhet i 
mängderna, anbudspris, information i ritning/modell, mänskliga faktorn, moment 
 
Säkrare mängder, då det finns kunskap i programmet, då han ser att han littrerat 
rätt och att det går att kontrollera att allt är rätt mängdat och inte fel littrerat. 
Tidsmässigt så finns det ingen skillnad vid erfarenhet. 
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8. Vilka fördelar & nackdelar ser ni med BIM-kalkylering? 
 
Det finns ett system för hur 2D-ritningar ska vara, man kan misstolka vad som 
efterfrågas då system för hur 3D-modeller ska hanteras.  

o + kontroll av mängdavtagning 
o + visualisering av projekt 
o - Rutinen dålig i branschen. Entreprenörer har ej inarbetade 

arbetsrutiner och processer. Arkitekter fokus på visualisering och 
system/bygghandlingar, verktyg som Revit och ArchiCad jobbar 
främst med Arkitekternas perspektiv och ej utvecklat verktyg, 
standardiserade listor/dokument/IFC exporter för mängdavtagningar. 
  

9. Varför tror ni att BIM används mer i kalkylering?  
 
Det finns ingen osäkerhet i mängderna i modellen däremot saknas ofta en 
översiktsbar systematiserad modellering i lager/littrering/byggdelar som gör att 
arbetet med handläggning på modellen innebär merarbete. Detta innebär däremot 
inte att Arkitekten/Konstruktören gjort ett dåligt jobb, bara att modellen inte 
motsvarar behoven för en mängdavtagning 
 

10. Anser ni att en standardisering, av att BIM ska användas, skulle ha en positiv 
inverkan i byggprocessen? 
 
I PEAB ska alla TE-projekt vara BIM projekteringar.  

o Kommentar PEABs BIM-arbete. 2013 beslöts att alla TE över 30mkr 
skall utföras som BIM-projekt motsvarande basnivå vilket innebär: 

� Modell för byggbarhetsgranskning samt visuell kommunikation 
�  Samordning skall kunna hanteras av intern resurs 

(projektledaren) 
� Modell skall upprättas för visuell installationssamordning i 

programvaran Solidbri 

Övriga kommentarer 

Man kan uppdatera modellen och importera på nytt till VICO, dock så fås ingenting 
tas bort, då det blir ”fler delar i kalkylen”. 

Störst tid tar armerings beräkning.  
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8.6 Intervju med Thomas Björk, Skanska  
 
1. I vilken utsträckning har BIM använts i era projekt?  
 
I Jönköping används BIM för kollisionskontroller, men i Göteborg och Stockholm så testas 
det att göras BIM-kalkyleringar och i produktionen med paddor på arbetsplatsen.  
 
2. Vilka krav ställer ni på att BIM ska användas?  
 
För kollisionskontroller.  
 
3. Varför tror ni att inte BIM-modeller används i större del av byggprocessen?  
  
I princip alla våra projekt projekteras i 3D. I projekten har vi användning av det vid 
kollisionskontroller men den används inte till mycket mer på våra arbetsplatser, i dagsläget 
förändring på gång.   
4. Vilka dataprogram använder ni?  
 
BlueBeam  
 
5. Hur stor erfarenhet har ni av BIM modeller som ska användas till kalkylering?  
 
Göteborg testar detta i dagsläget, för att se hur det kan implementeras in i deras verksamhet.  
 
6. Anser ni att en standardisering, av att BIM ska användas, skulle ha en positiv inverkan i 
byggprocessen?  
 
Ja, det skulle det dock så ställer dem redan kravet på att alla projekt över en viss summa ska 
projekteras i 3D, dock så är ju redan kalkylen gjord då.  
 
7. Skulle något moment ändras med BIM-kalkylering gentemot traditionell?  
 
Kan man lite på att mängderna stämmer sparar det mycket tid. Är det så att man måste 
kontrollera mängderna så vinner man inte så mycket på det. 
 
8. Finns det något problem med BIM-kalkylering?  
 
Man tappar storlekskänslan, om det är ett litet/stort rum, utan man ser bara en siffra. Man 
måste veta att var mängderna dras, vid/i väggen. Så man inte får ut fel värden vid t ex golv.  
 
 
Övriga kommentarer.  
BIM har stor potential för Kalkylering men kommer inte vara helt utan problem.  
Ju mer man jobbar tillsammans med samma företag, ju mer vet man hur den andra vill ha sin 
information.  
Ca 20 % av anbudstiden går till mängdning. (uppskattat värde) 

  



Bilagor 

38 

8.7 Beräkningar av Jongeling, BIM istället för 2D-CAD i 
byggprojekt 
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8.8 Beräkningar av Granoth, BIM – Byggnads Informations 
Modellering 
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