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Förord 
Detta examensarbete har upprättats som avslutande moment i högskoleingenjörsutbildningen 

Byggteknik vid Umeå Universitet. Rapporten motsvarar 15 högskolepoäng och arbetet är utfört 

i Umeå under våren 2017 hos Tyréns AB, ett konsultföretag inom samhällsbyggnad.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till hela konstruktionsavdelningen på Tyréns i Umeå för att de gett 

mig möjligheten att sitta på deras avdelning under denna tid och för att de tillhanda hållit med 

de hjälpmedel och stöd som jag har behövt under arbetet. Ett särskilt stort tack vill jag rikta till 

min handledare Kristian Nilsskog som har bidragit med hjälp och varit väl tillmötesgående 

under hela arbetets gång.  

 

Jag vill även rikta ett tack till är min handledare på Umeå Universitet, Fredrik Häggström, som 

har varit engagerad och varit till hjälp för hur arbetets utformning skulle se ut. Även tack till de 

som har ställt upp i intervjuer och de som har lagt ner tid på att göra detta examensarbete så bra 

som möjligt.  

 

Umeå, maj 2017 

 

Terje Weijl 
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Sammanfattning 
Att upprätta 3D-modeller är ett allt vanligare inslag för konstruktören i projekteringsskedet. 

Men detta har visat sig vara problematiskt då modellerna inte uppfyller den kvaliteten som 

konstruktören önskar. Bristande 3D-modeller kan leda till svåra konsekvenser och det är därför 

angeläget att utföra en kvalitetskontroll på modellen. Konsultföretaget Tyréns i Umeå har sett 

ett behov av att ha en arbetsgång för att kontrollera just 3D-modeller för att säkerställa att de 

har rätt kvalitet. 

 

Syftet med denna studie har varit att analysera om det finns några vedertagna metoder för att 

kvalitetssäkra 3D-modeller för byggnadskonstruktörer på Tyréns att använda sig av. Målet med 

arbetet har varit att kunna presentera en arbetsmetod som möjliggör att Tyréns kan 

kvalitetssäkra 3D-modeller i framtiden. 

 

Arbetet har genomförts med hjälp av litteratur från universitetsbiblioteket i Umeå och Umeås 

stadsbibliotek. Plan- och bygglagen och Boverkets hemsida har också varit till hjälp för att 

genomföra arbetet. För att få en tydligare bild av hur problemen kan se ut med 3D-modellerna 

så har ett par referensobjekt använts där informationen kring dessa kommer från intervjuer, 

utredningar och tidskrifter.  

 

Denna studie visar att det inte finns några generella arbetsmetoder för att kvalitetsgranska 3D-

modeller. Däremot finns det kvalitetsgranskningsmetoder inom tillverkningsindustrin som 

skulle kunna tillämpas för att granska 3D-modeller. Problemet med dessa metoder är att de är 

anpassade för just en industriell miljö. Detta medför att de inte är utvecklade för att upptäcka 

fel som kan förekomma i projekteringsskedet, till exempel att projektören ritar efter ett felaktigt 

underlag. Därför har de granskningsmetoder som används inom tillverkningsindustrin 

korrigerats och anpassats efter vad som behövs kontrolleras i projekteringsskedet. Det som  kan 

användas från industrins granskningsarbete är att planeringen bör ske i ett tidigt skede och sedan 

också genomföra granskningarna. Kvalitetsgranskningen för 3D-modeller som är framtagen i 

detta arbete är en omfattande arbetsgång som innefattar planering, kontroll och uppföljning 

vilket gör arbetsgången tidskrävande. Slutsatsen med arbetet är dock att det viktigaste med 

kvalitetssäkringsarbetet är att det planeras och sedan utförs.        
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Abstract 
Creating 3D-models is a common feature for the constructor in the planning phase. However, 

this has proved to be problematic as the models do not meet the right quality. Lacking quality 

in 3D-models can lead to bad consequences and it is therefore important to perform a quality 

control on the model. Tyréns in Umeå has seen a need to have a process of controlling 3D-

models to ensure that they have the right quality. 

 

The purpose of this study has been to analyze whether there are any methods for quality control 

of 3D-models that Tyréns can make use of today. The goal of the work has been to present a 

working method that Tyréns can use in the future to quality assure 3D-models. 

 

The work has been completed by studying literature from the university library and city library 

in Umeå. The law about construction and Boverket website have also helped to carry out the 

work of the report. To get a picture of how problems can look like in a 3D-model, a couple of 

reference objects have been used. The information about the reference objects are collected 

from interviews, investigations and magazines. 

 

The result of this study shows that there are no general working methods for analyzing 3D-

models. On the other hand, there are quality assurance methods in the manufacturing industry 

that could be used to control the models as well. The problem with these methods is that they 

are adapted to an industrial environment. This means that they are not developed to detect errors 

that may occur during the planning phase. Therefore, the quality control methods used in the 

manufacturing industry are required to be corrected and adjusted so that they can be used to 

control 3D-models. However, what can be used from industry methods is that the quality control 

should be planned at an early stage and then carry out the controls. The method developed in 

this report is a work method that includes planning, control and follow-up, which makes the 

workflow time consuming. However, the conclusion of the work is that the most important 

thing about quality control of 3D-models is that it is planned and then performed.  
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Begreppsdefinitioner 

  

2D Tvådimensionell. 

3D Tredimensionell. 

ABK 09 Allmänna bestämmelser inom arkitekt- och 

ingenjörsverksamhet av år 2009. 

BBR Boverket Byggregler. 

BH 90 Bygghandlingar 90, byggsektorns rekommendationer för 

redovisning av byggprojekt.  

BIM Building Information Modell. En BIM-modell är en virtuell 

modell av verkligheten 

Checklista Ett verktyg som används för att minimera fel och misstag.  

IFC-format Industry Foundation Classes är ett neutralt filformat som 

möjliggör informationsutbyte mellan olika modellerings och 

ritprogram. 

IFC-fil En fil i det neutrala filformatet.   

ISO 9001 Ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett 

företag. 

KL Korslimmat trä. 

Kontrollplan - PBL En kontrollplan är ett dokument som innehåller en 

sammanställning av de kontroller som behövs för att 

uppfylla kraven på åtgärden. 

Kvalitet Kvalitet är produktens förmåga att tillgodose och helst 

överträffa beställarens krav, behov och förväntningar. 

Objekt Ett unikt element i modellen. 

PBL Plan- och bygglagen. 

SMC - Solibri Model 

Checker 

Programvara för samordning och kvalitetskontroll. 

SOU Statens offentliga utredningar. 

Tekla Structures En programvara för att upprätta konstruktionsmodeller. 
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1. Inledning 
Tyréns AB i Umeå upplever kvalitetsbrister med 3D-modeller och ser ett behov av att få en 

tydligare arbetsgång vid arbetet med just modellerna. Denna rapport handlar därför om 

kvalitetskontroller av 3D-modeller.  

  

1.1 Bakgrund 
Dagens samhälle och även byggbranschen blir allt mer digitaliserad vilket har medfört att 

projektörerna idag ska kunna leverera digitala handlingar. De digitala programvarorna tillför 

stora fördelar men också stora utmaningar allt eftersom projekteringen går från pappersformat 

till elektroniskt format. Programvarorna som kan möjliggöra digital leverans utvecklas i snabb 

takt och kan innehålla mer information än tidigare. I takt med att programvarorna blir bättre så 

kommer det till fler arbetsuppgifter för projektörerna. Numera måste projektörerna kunna 

leverera handlingar med mer information än tidigare men på samma arbetstid, vilket kan 

medföra att kvalitén på handlingarna som levereras blir sämre. Då det är mer som ska göras på 

kortare tid och de digitala handlingarna blir allt fler, så krävs det ett arbetssätt för projektörerna 

så att de kan säkerställa kvalitén på modellerna.  

 

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med 1900 medarbetare 

är man verksamma i Norden och Europa. I dagsläget finns det ingen utpräglad arbetsmetodik 

för att kvalitetsgranska modellfiler och det krävs en grundlig undersökning av vilka metoder 

som kan vara användbara för att säkerställa kvalitén på de digitala leveranserna.  

Användarvänliga kontrollmetoder skapar bättre förutsättningar för att kvaliteten på levererade 

modeller blir högre vilket i förlängningen kommer underlätta byggprocessen och minska 

oväntade kostnader.   

 

Idag är det möjligt att Tyréns levererar 3D-modeller till automatiserade produktionskedjor där 

de direkt hanteras av maskiner som producerar exempelvis korslimmat trä. Detta medför att 

informationen i modellen som levereras måste vara pålitlig eftersom en produktionsmaskin inte 

kommer att kunna upptäcka de eventuella fel som kan finnas i modellen. Det är därför av stor 

vikt att det finns en utpräglad arbetsmetod för projektören hur kvaliteten kan säkras på modellen 

innan den går vidare till nästa skede. Detta eftersom det är upp till projektören att rätt kvalitet 

uppnås på den produkt som maskinen sedermera ska producera.   

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med rapporten är att analysera och klarlägga vilka metoder och programvaror en 

byggnadskonstruktör kan använda sig av för att kvalitetssäkra 3D-modeller. Arbetets avsikt är 

också att analysera hur det är möjligt att använda sig av både automatiska kontroller och 

manuella kontroller för att uppnå ett effektivt kvalitetssäkringsarbete.    

 

Målet med examensarbetet är att presentera en arbetsvänlig metod som konstruktören kan 

kunna använda sig av för att höja kvalitén och upptäcka eventuella brister i modellfilerna. Ett 

annat mål är att arbetet ska ligga till grund för hur konstruktören ska gå till väga vid 

kvalitetsgranskning av 3D-modeller.  

 

1.3 Frågeställningar  
- Vilka vedertagna metoder finns i dagsläget för att kvalitetsgranska modellfiler? 

- Kan kvalitetssäkringsarbetet underlättas om automatiska kontroller med hjälp av 

programvaror samkörs med manuella kontrollmetoder? 

- Vilka kontroller bör utföras av konstruktören för att höja kvalitén på 3D-modellen? 
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1.4 Avgränsningar  
Examensarbetet kommer fokusera på att ta fram en arbetsmetod för att säkerställa kvalitén i 

3D-modeller. Under arbetets gång kommer fyra referensobjekt att studeras och 3D-modeller till 

två av projekten kommer att användas. Eftersom Tyréns i dessa uppdrag är upphandlad som 

konstruktörer kommer enbart konstruktionsmodellerna vara till underlag för rapporten.  

 

Programvaran för kvalitetskontroller som kommer att undersökas är Solibri Model Checker.  

Dessa avgränsningar har valts då arbetet med rapporten är begränsat till mindre än 7 veckor. 

 

1.5 Genomförande 
För att uppnå syftet och målsättningen med projektet har flera olika källor inom området kvalitet 

och granskning studerats. Det har även genomförts tre intervjuer för att få varierande 

infallsvinklar och för att få en djupare insyn i problematiken kring kvalitetssäkring så har fyra 

referensobjekt studerats.  

1.5.1 Litteratur 
Arbetet började med att skapa en förståelse och bygga en kunskap kring kvalitetsarbete och 

egenkontroller. Detta gjordes genom att samla information med hjälp av litteratur beträffande 

egenkontroller och kvalitetsstyrning samt lagtext gällande egenkontroller. Lagtexten 

kompletterades med information från myndigheter, framförallt med information från Boverkets 

hemsida. Insamling av litteraturen gjordes till stor del innan projektets startdatum vilket 

effektiviserade projektet.  

 

Litteraturen som har används för att genomföra arbetet har till stor del varit anpassad för 

kvalitetskontroller inom tillverkningsindustrin då det inte förekommit någon litteratur anpassad 

för 3D-modeller. Författaren har därför tolkat det som litteraturen menar är produkter och 

tillverkning som om det vore modellfiler och projektering.  

 

Utöver den tryckta litteraturen användes också manualer, publikationer och tidigare 

avhandlingar för att skapa en bred kunskap kring ämnet. Insamlingen av källor genomfördes 

till stor del genom att använda sökmotorn vid Umeå Universitets Bibliotek.  

 

För att få information om referensobjekten Kistabalken och Ystadraset användes primärt 

källor från Arbetsmiljöverket och Statens haverikommission. Information kring dessa 

referensobjekt har också hämtats in via rapporterande medier. 

1.5.2 Intervjuer 
Information kring referensprojekten Täby Kommunhus och Blommornas Hus har fåtts via en 

muntlig kommunikation med Viktor Bretting och Mikael Magnusson som är ansvariga 

projektörer på Tyréns och som båda var delaktig i referensobjekten. Intervjuerna genomfördes 

på Tyréns kontor i Umeå med förberedda frågeställningar som tillsammans med svaren finns i 

bilaga 1 och 3.  

 

Då det inte fanns tid att sätta sig in i programvaran Solibri Model Checker har information om 

programvaran fåtts via kontakt med Kristoffer Jeppsson, en byggnadsingenjör vid Graphisoft 

Sverige. Med förberedda frågor kring SMC kunde Kristoffer ge tydliga och informationsrika 

svar om programvaran. Intervjun som genomfördes med Kristoffer finns i bilaga 2. 
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1.5.3 Referensobjekt 
För att få en verklighetsuppfattning om vilka problem och kvalitetsbrister som kan uppstå i en 

3D-modell har ett par referensobjekt studerats. Genom att ta ett reellt projekt och undersöka 

vilka problem som kan förekomma i 3D-modellerna är målet med att studera verkliga projekt 

att det ska generera en bredare förståelse för problematiken inom kvalitetsgranskning. 

Referensobjekten som har studerats är projekten Täby kommunhus och Blommornas hus som 

Tyréns har haft projekteringsansvaret för och två utomstående referensobjekt i form av 

Kistabalken och Ystadraset. Dessa objekt har använts för att belysa några olika typer av 

problem som kan uppstå under projekteringen.  
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2. Teori 
Kvalitetskontroll innebär att en kontroll genomförs på produkten för att se om den uppfyller 

rätt kvalité och därefter fattas ett beslut om att godkänna produkten eller att avvisa den. I en 

kvalitetskontroll ingår flera moment, dels att tolka vad produkten ska kontrolleras mot och 

vilken del av produkten som ska kontrolleras men också själva kontrollen i sig och det 

avgörande beslutet om produkten ska godkännas eller ej (Sandholm, 2008).  

 

Inom byggbranschen finns det bestämmelser, lagar och krav som reglerar byggandet. Det som 

reglerar konsultens uppdrag är framförallt de allmänna bestämmelserna för konsultuppdrag, 

ABK09 (Byggandets Kontraktskommitté [BKK], 2009) och bestämmelserna i plan- och 

bygglagen (2010:900). Inom byggbranschen finns det en del olika branschstandarder och regler 

som gäller för alla inblandade. För att följa branschens rekommendationer kan bokserien 

Bygghandlingar 90 användas då de beskriver hur bygghandlingar bör utformas.  

 

Ofta är det enklare att påverka produkten i ett tidigt stadium utan att det får så stora ekonomiska 

konsekvenser än om produkten korrigeras senare (Révai, 2012). Därför är det viktigt att 

genomföra kontroller på produkten i flera omgångar för att kunna påverka slutresultatet så tidigt 

som möjligt. Men synen på när kontrollerna ska genomföras har förändrats över tiden. Förut 

ansågs det vara lämpligt att säkra kvaliteten genom att göra egenkontrollerna då produkten var 

helt färdig, medan det idag anses vara lämpligt att göra en del av kontrollerna under 

produktframställandets gång.  (Socialstyrelsen [SOS], 2000).  

 

Egenkontrollarbetet kan se ut på olika sett, de kan utföras manuellt av en kontrollant eller med 

hjälp av ett program som gör en automatisk kontroll (Görling, 2009). Vid arbetet med 

kvalitetskontroller är det klokt att dokumentera händelserna inför, under och efter det att 

produkten tas fram (Bergman, 2012). Med automatiska kontroller menas att det är datorstödda 

kontroller som genomförs. Med hjälp av ett bra testprogram kan kontrollanten snabbt ta reda 

på data om innehållet (Görling, 2009).  

 

Manuella kontroller är enklare och billigare att ta fram. För att dessa kontroller ska vara till 

någon nytta behövs kontrollen dokumenteras tydligt i ett protokoll. Ett problem med manuella 

tester är den mänskliga faktorn vilket innebär att vi har lätt att missa detaljer när vi genomför 

repetitiva uppgifter. Vid manuella tester kan det vara värdefullt att använda sig av checklistor 

för att minska risken för att någon del missas. Nackdelen med checklistor är att det läggs ett 

stort ansvar på att den individuella kontrollanten att ingenting på checklistan missas. Det 

viktigaste med kontrollverksamheten är att kontrollen genomförs med en strukturerad ansats 

(Görling, 2009).  

 

2.1 Kontrollplan enligt PBL 
En kontrollplan är ett dokument som innefattar de kontroller som behövs för att säkerställa att 

kraven som ställs på produkten uppfylls. Kontrollplanen utformas ofta som en checklista där 

det i punktform framgår vad som ska kontrolleras och det finns en möjlighet att kryssa i 

kontrollerade moment (Boverket, 2016). I kontrollplanen framgår det, vilka kontroller som ska 

göras, vem som utför kontrollen, i vilken omfattning och vem som utför den interna 

granskningen. Enligt PBL (2010:900) 10 kap 6-8 §§ är det byggherren som ska se till att det 

finns en kontrollplan som innehåller vilka kontroller som ska göras, vem som ska göra 

kontrollerna och i vilken omfattning kontrollerna ska utföras. Det är bra om kontrollplanen 

påbörjas i ett tidigt skede om så är möjligt, så att projektörerna kan kontrollera de kritiska 
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momenten. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet för att 

säkerställa att kraven som avses uppfylls (Boverket, 2016).  

 

2.2 Plan för kvalitetsstyrning 
Enligt 2 kap 3 § i de allmänna bestämmelserna för konsultuppdrag, ABK 09, (BKK, 2009) så 

ska konsulten, om så avtalats med beställaren, upprätta en plan för kvalitetsstyrning för 

uppdraget och genomföra sina åtaganden enligt planen. Det för att ge så goda förutsättningar 

som möjligt för att nå en så hög kvalitet som möjligt i uppdraget. Detta kräver att beställaren 

och konsulten enas om kvalitetsnivå avseende det färdiga projektet.  

 

2.3 Dimensioneringskontroll 
Enligt Boverkets tillämpning av de Europeiska konstruktionsstandarderna, avdelning A § 25  så 

lyder rådet att en dimensioneringskontroll bör utföras av en person som inte tidigare deltagit i 

projektet. Kontrollen syftar till att upptäcka och på så sätt undvika grova fel. Enligt EKS 10 

avd. A § 21 så ska en konstruktion, projekteras av kompetent personal på ett fackmässigt sätt, 

utföras på ett sätt att avsedd utformning uppnås, att underhåll är möjligt och att konstruktionen 

utförs enligt bygghandlingarna (Boverket, 2016).    

 

2.4 Branschens riktlinjer 
Företagen angriper problemen som är förknippade med digitala leveranser på olika sätt, med 

olika metoder och med växlande framgång. Bygghandlingar 90 – del 8 (BH 90-8, 2008) är ett 

försök att, oberoende av företags- och projektspecifika förhållanden, tillämpa gemensamma 

riktlinjer för att uppnå en enhetlighet med hanteringen av kontrollerbar kvalitet (BH 90-8, 

2008). 

 

Egenkontrollen ska enligt Bygghandlingar 90 (BH 90-8, 2008) omfatta såväl informationens 

sakinnehåll som datastruktur och överenstämmelser med formkrav i övrigt. Det är den 

avsändande aktören som ska utföra egenkontrollen inför varje leverans för att säkerställa att 

kvalitet som projektör och beställare har kommit överens om uppnås.  

 

För att uppnå önskad kvalitetsstatus genomgår informationsmängden ett gransknings- och 

godkännandeflöde. Varje fil som genomgår detta flöde ska märkas med en statusmärkning 

beroende på vilken status filen har. Statusmärkningen görs per fil för att ange vilken 

färdigställandegrad filen har och på så vis vilken kvalitet och fullständighet som kan förväntas 

på innehållet (BH 90-8, 2008).   

 

Informationsmängden märks med Under Arbete om informationen är ett internt arbetsmaterial 

som inte har kvalitetskontrollerats. Informationen betecknas med Preliminär om det är underlag 

för vidare arbete och att informationen har kvalitetskontrollerats internt men inte i samråd med 

andra aktörer. Informationen betecknas med För granskning om det anses vara komplett för sitt 

ändamål och är klar för sakgranskning av såväl interna som externa granskare. Filen får 

beteckning För Godkännande om informationen är granskad och klar för godkännande enligt 

överenskommen arbetsgång. När informationen är godkänd förses filen med en uppmärkning 

för avsett syfte, till exempel Bygghandling (BH 90-8, 2008).  

 

Informationen ska kontrolleras och godkännas att den överensstämmer med krav i 

leveransspecifikationen (BH 90-8, 2008). Hur kontrollen och godkännandet går till planeras av 

beställaren och leverantören av informationen. I Bygghandlingar 90 (BH 90-8, 2008) menar de 

att en information som märks med godkänd handling ska vara kontrollerad och godkänd för det 
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ändamål som informationen avser. Som tillägg till godkännandet kan informationen innehålla 

en giltighetstid.  

 

2.5 Identifiering 
För att kunna göra ett urval av en viss typ av objekt krävs det att objekten får en beteckning. 

Varje enskilt objekt ska identifieras med en beteckning som ofta innefattar en lägesanvisning. 

En fullständig beteckning ska bestå av en huvudbeteckning och en tilläggsbeteckning. 

Huvudbeteckningen avser föremålets kategori på olika nivåer och bör bestå av 

 

- Kategorin i klartext, t.ex. FÖNSTER, DÖRRAR, BALKAR, PELARE  

- Kategorin som en förkortning t.ex. F, D, B, P 

- Systematiska bokstavs- eller sifferbeteckningar, t.ex. 1 för fönster och 2 för dörrar eller 

A för fönster och B för dörrar.  

- Kategorierna sorterade i ett klassifikations- och kodsystem.  

 

Enligt Bygghandlingar 90 – del 2 består normalt huvudbeteckningen i form av en förkortning 

(BH 90-2, 2003).  

 

Tilläggsbeteckningen anger ytterligare specificering inom kategorin. Tilläggsbeteckning bör 

bestå av antingen bokstäver och siffror för typbeteckningar eller i löpande ordning. Till exempel 

F12b, fönster är huvudbeteckningen, 12 är tilläggsbeteckningen för typ, dimension, material 

med mera och b är tilläggsbeteckningen för variant alternativt D1 där D är huvudbeteckningen 

för dörr och 1 individuellt betecknar varje dörr (Swedish Standard Institute [SIS], 1999). Allt 

som oftast består tilläggsbeteckningen av löpande nummer där den första siffran anger 

våningsnummer och de två följande används för att beteckna objekten med löpnummer (BH 

90-2, 2003). I figur 1 ges exempel på hur beteckningen av olika objekt kan se ut.  

 
Figur 1 (SIS, 1999). Exempel på hur pelare, plattor, väggar och balkar kan betecknas.  

 

Vid klassificering av byggnadsdelar kan BSAB-systemets koder också användas. BSAB är en 

gemensam informationsstruktur som syftar till att underlätta kommunikationen i processerna. 

Den senaste versionen BSAB 96, är en branschgemensam överenskommen struktur och 

begreppssystem (BH 90-2, 2003). Klassificering efter byggdelstyp kan enbart ske när den 

tekniska lösningen är känd vilket det sällan är i tidiga skeden (BH 90-8, 2008).  
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2.6 Kvalitetsfel 
Det kostar mindre att ändra under projekteringsfasen än vad ändringar under produktionen 

kostar, se figur 2. Därför är det av stor vikt att felen upptäcks tidigt så att slutprodukten uppnår 

så hög kvalitet som möjligt till en så låg kostnad som möjligt. En felutredning visar att cirka 

25% av kvalitetsfelen för ett färdigt projekt kan förenas med projekteringen (SOU 1997:177, 

104).   

 

 
Figur 2 (Révai s. 341, 2012). Sambandet mellan att påverka kostnaderna för olika skeden i 

byggprocessen.  

 

I publikationen Kvalitetsplanera (SBUF93:42) menar författaren att det finns ett stort behov att 

konsekvent genomföra en kvalitetskontroll för varje enskilt byggprojekt. I publikationen 

föreslås det att genomföra tre olika typer av kontroller under projekteringen med fastställda 

rutiner.  

 

2.7 Gammal syn och ny syn 
Vid introduktionen av kvalitetsarbete i en verksamhet mottas det ofta med att det är något som 

de alltid har hållit på med (SOS, 2000). Kvalitetsarbetet har dock utvecklats genom åren och 

ser idag inte ut som det gjorde för ett antal år sedan. Det finns ett väsentligt antal skillnader på 

hur kvalité uppfattades förut och hur det upplevs idag. Den äldre synen menar på att kvalitén 

säkras genom en kontroll i efterhand medan den nya synen menar att kvalitén säkras genom 

systematiskt förebyggande arbete där kontinuerliga förbättringar är ett mål. Enligt rapporten 

Metoder och verktyg för kvalité (SOS, 2000) så var den tidigare synen att en del människor 

arbetade med kvalitetsfrågor medan dagens syn är att kvalitetsarbetet är allas ansvar. Numera 

ses utbildning i kvalitetsarbetet som en investering medan det tidigare ansågs vara en kostnad.  

 

2.8 Kvalitetsutveckling 
Kvalitetsutveckling grundar sig i att få en helhetssyn för kvalitetsarbetet. Alla ska vara 

medvetna om arbetet med kvalitet och ha ett kvalitetstänk igenom hela arbetsprocessen. Idag 

läggs det stor vikt vid att genomföra en del av kvalitetsarbetet tidigt i produktframtagningen. 

Figur 3 visar hur ett flödesschema kan se ut för att få ett kvalitetstänkt genom hela processen. 

Detta har inte alltid varit självklart då kvalitetsarbetet ofta genomförts när produkten redan varit 

framställd (Bergman, 2012).  
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Tillverkningskontroll är ett samlingsnamn för flera kontroller. Dessa kontroller har till uppgift 

att förhindra att produkter av icke acceptabel kvalitet tillverkas och förs vidare. 

Tillverkningskontrollen innebär att flera kontroller genomförs i olika steg under produktionen. 

Fakta för de olika stegen i kvalitetsutvecklingen har i huvudsak hämtats från (Sandholm, 2008). 

Det första steget är att göra en förstastyckskontroll tidigt i processen medan det sedan görs 

kontinuerliga kontroller under processens gång för att styra kvaliteten. För att säkerställa 

kvaliteten innan leverans genomförs en slutkontroll innan leverans kan ske av produkten.  

 

 
Figur 3 (Bergman, 2012). Flödesschema över kvalitetsarbete.  

 

Den första kontrollen som utförs är förstastyckskontrollen. I denna kontroll kontrolleras 

systematiska fel och brister, alltså fel som kan bero på felaktiga inställningar, felaktiga 

hjälpmedel eller missuppfattningar av instruktioner. Denna kontroll utför så tidigt som möjligt 

efter att de första delarna har upprättats för att rätta till eventuella misstag.  

 

Med den ambulerande kontrollen bevakas och kontrolleras produkten av en utomstående 

kontrollant som kontrollerar de framställda enheterna så att de stämmer överens med 

kvalitetsfordringarna. Operatörkontrollen innebär att personen som framställer produkten själv 

utför kontroller i samband med att partier framställs.  

 

Den kontinuerliga kontrollen utförs på partier allt eftersom de produceras. Det är inte ovanligt 

att den kontinuerliga kontrollen genomförs efter att förbestämda milstolpar har uppnåtts i 

projektet.   

 

Slutkontrollen genomförs när produkten är klar och avsikten är att förhindra att produkter som 

inte uppfyller rätt kvalitet inte levereras till kunden.   

 

2.9 Automatiska kontroller 
Det finns ett antal olika datorhjälpmedel som kan vara till hjälp för att kontrollera BIM-

modeller. Ett av dessa program heter Solibri Model Checker, nedan SMC. Programmet 

möjliggör att identifiera och rapportera fel på en eller flera BIM-modeller utifrån ett visst antal 

förinställda parametrar. Det finns färdiga parametrar som kan läggas till av kontrollanten och 

även nya parametrar kan skapas inför kontrollen. Exempel på kontroller som kan utföras är 

kollisionskontroller och byggnadsdelars dimensioner (Jeppsson, 2017; Solibri 2016). 

 

Efter kontrollen kan programmet lämna ett resultat utifrån de förinställda reglerna i en 

sammanställd rapport. I rapporten redovisas vilka byggdelar som har klarat, samt inte klarat,  

kontrollen utifrån de parametrar som var uppsatta. SMC kan isolera de involverade problemen 

och ge en förklarande text till problemet direkt i modellen. Den som har utfört kontrollen kan 

skapa en samordningsrapport och skicka rapporten till skaparen av modellen. Den i sin tur kan 
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göra nödvändiga ändringar i det ursprungliga programmet eftersom det inte går att justera 

modellen i SMC:s kontrollverktyg utan detta måste ske i det ursprungliga programmet 

(Graphisoft 2017; Solibri 2016).  

 

Avvikelser behöver lokaliseras och åtgärdas, gärna så tidigt som möjligt, så att mindre tid ägnas 

åt att göra ändringar i efterhand. Automatiska kontroller minimerar misstag och det är enbart 

fantasin som sätter gränser för vad som kan granskas när det kommer till informationen i 

modellen. Detta menar Solibri (2016) är ett snabbare och mer trovärdigt sätt att kontrollera 3D-

modellen än den traditionella metoden att manuellt analysera modellen.  

 

2.10 Manuella kontroller 
Vid arbetet med kvalitetssäkring av projekteringen med manuella kontroller är det viktigt att se 

över vilka moment som är återkommande och vilka moment som medför risker menar 

Severinson (2009). Det är fundamentalt att dessa moment dokumenteras tidigt i projekteringen 

för att de ska kunna kontrolleras. Utifrån de kritiska momenten och tidigare erfarenheter kan 

det upprättas checklistor för egenkontroller. Egenkontrollerna bör undvika onödiga kontroller 

och istället fokusera på moment som kan vålla problem och där åtgärder i efterhand är dyra 

eller obekväma. 

 

Som hjälpmedel vid egenkontrollen kan projektören upprätta flera checklistor med 

kontrollpunkter för de olika momenten. Checklistorna ska vara flexibla där det går att fylla på 

med nya kontrollpunkter samtidigt som det bör vara möjligt att ta bort punkter som inte är 

aktuella i det specifika projektet. Checklistan är av stor betydelse eftersom den styr kvaliteten 

på produkten som levereras till kund. Checklistan bör innefatta vem som får utgöra kontrollen, 

när den lämpligen utförs, hur den har utförts och vad kontrollpunkterna har kontrollerats mot.  

 

När en viss mängd kontroller med hjälp av checklistor är utförda kan projektören fylla i en 

kontrollrapport. I en kontrollrapport fyller projektören i vad som har kontrollerats och vilken 

checklista som har använts. Om det finns någon avvikelse så bör detta rapporteras i 

kontrollrapporten. Även godkända moment bör rapporteras som moment utan avvikelse. 

 

Inför leverans av produkten så bör det upprättas en slutrapport. I slutrapporten bör resultaten 

från egenkontrollerna sammanfattas. Det bör framgå vad som är kontrollerat, hur det är 

kontrollerat och vart det finns dokumenterat. I slutrapporten rekommenderas det att framgå 

vilka kontroller som inte har utförts och varför de inte har utförts. Rapporten bör även innehålla 

avvikelser av olika slag och hur dessa ska åtgärdas. En slutrapport kan komma att bli viktig i 

juridiska sammanhang därför bör en behörig person hos konsulten underteckna rapporten. 

 

2.11 Styrande dokument 
Idag ställs det ofta krav på företag att de har ett dokumenterat kvalitetsledningssystem. Ett 

kvalitetsledningssystem utgör en grund för att leda och förbättra kvaliteten på företagets 

leveranser. Kvalitetsledningssystemet är en organisatorisk struktur med rutiner som är 

nödvändiga för kvalitetsarbetet. Det är viktigt att kvalitetsledningssystemet dokumenteras i 

tillräcklig omfattning (Bergman, 2012).  

 

Enligt ISO 9001 (SIS, 2002) så ska ett företag ha specificerade dokument för att säkerställa att 

processerna planeras, kontrolleras, styrs och följs upp på rätt sätt. Dokumenten bör omfatta vem 

som gör vad, var, när, hur och varför. Det ska inte vara en önskelista utan det ska framgå klart 

och tydligt vad som verkligen ska göras. Företaget måste också besluta vilken detaljeringsgrad 

som dokumentationen ska ha. En för hög detaljeringsnivå medför inte automatiskt en bättre 
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styrning och bör därför undvikas (SIS, 2002). Dokumenten ska vara till för att styra företagets 

aktiviteter och så att medarbetarna förstår sina roller och uppgifter.   

 

Dokumentation används för att ha en metodisk process vid arbetet med egenkontroller. 

Processen kan innefatta dokument med kvalitetsmål, kvalitetspolicy, kvalitetsmanualer och 

rutinbeskrivningar som krävs för att säkerställa att produkten innefattar rätt kvalité. Ett 

dokument om en enskild aktivitets information kallas rutinbeskrivning. De delar som ska finnas 

i en rutinbeskrivning ska enligt ISO 9001 (SIS, 2002) bland annat vara: en beskrivning om vem 

som får granska och godkänna produktens lämplighet innan den ges ut och säkerställa att rätt 

version lämnas till kund. Rutinen ska även innefatta hur organisationen ska behandla produkter 

som avviker från ställda krav och att dessa produkter inte oavsiktligt levereras. I 

rutinbeskrivningen ska det enligt ISO 9001 för små och medelstora företag (SIS, 2002) också 

upprättas en rutin för att förebygga mot eventuella avvikelser och problem som kan få negativ 

inverkan på slutprodukten (ISO 9001, 2002).  

 

Specificerade dokument kan förekomma på olika vis, allt från formella dokument och tekniska 

anmärkningar på ritningar till visuella hjälpmedel som bilder, filmer och grafer. Om de berörda 

har den information de behöver för att utföra sitt arbete på ett riktigt sätt så minskar behovet av 

detaljerade dokument (SIS, 2002). En viktig aspekt med dokumenten är att de ska vara 

lättillgängliga och lättlästa för var och en som vill veta hur en granskning ska utföras. 

 

Om det är flera detaljer i arbetet som kan medföra att det blir omfattande eller komplicerat kan 

det vara bra att använda en checklista för att vara säker på att momenten görs i rätt ordning 

(SIS, 2002).  

 

2.12 Förbättringsarbete 
Syftet med att kartlägga kvalitetsarbetet är att identifiera och bestämma kvalitetsbrister. 

Processen för kartläggningen visas i figur 4. Kartläggningen baseras på den information som 

finns tillgängligt i kombination med uppskattningar. Lämpligen bedrivs arbetet med de 

inblandade parterna som är väl insatta i verksamheten (Sandholm, 2012).   

 

 
Figur 4 (Sandholm, 2012). Kartläggning för systematiskt förbättringsarbete.  

 

2.12.1 Förberedelse & Planering 
Innan produkten ska framtas måste företaget planera aktiviteterna som ska ingå för att 

framställa en fungerande slutprodukt. Vid planeringen ska leverantören bland annat ta reda på 

kundens krav och önskemål samt att ta reda på specifikationer och föreskrifter för projektet. 

Andra faktorer som måste beaktas är branschpraxis, standarder, legala krav och företagets egna 

krav. Detta för att sedan kunna kontrollera resultaten från produkten mot det insamlade 

underlaget. Planeringen ska bland annat innehålla när kontrollen ska äga rum, vem som 

ansvarar för att genomföra kontrollen och med vilka hjälpmedel kontrollen ska utföras.  

Resultatet av planeringen kan resultera i en kvalitetsplan som formellt är ett flödesschema med 
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hänvisningar till dokumenten som krävs för att genomföra kvalitetskontrollen (SIS, 2002; 

Bergman, 2012).  

 

I planeringen ingår också att ta fram de hjälpmedel som behövs för kontrollarbetet, det kan vara 

kontrollinstruktioner, tekniskt underlag i form av föreskrifter, toleranstabeller och 

protokollsblad. Om kontrollinstruktioner tas fram fås oftare en mycket säkrare och effektivare 

kontroll (Sandholm, 2008).  

 

Planeringsarbetet syftar också till att identifiera kritiska moment och potentiella brister i 

produkten. Tidigt i arbetet ska justeringar göras så att det skapas förutsättningar för att undvika 

att producera felaktigheter. Efter att ha gjort en riskbedömning kan omfattningen av 

egenkontrollen bestämmas (Severinsson, 2009).  

2.12.2 Kontrolltillfället  
Vid kontrollen så ska data samlas in för att kunna genomföra kontrollen. Det är grundläggande 

att fundera över vilken data som behövs för att kontrollera de eventuella problemområdena.  

Vid kontrollen är det viktigt att det finns ett tydligt underlag för kontrollen, i form av till 

exempel en checklista innehållandes kontrollpunkter. Det är betydelsefullt att samla data som 

är korrekt eftersom det inte spelar någon roll hur strukturerad kontrollen är, om de insamlade 

uppgifterna är felaktig. Det är även en fördel att inte samla in data som inte kommer att 

användas senare i kontrollen. Efter att ha samlat in nödvändig fakta ska den sedan kontrolleras 

mot kraven och föreskrifterna i kvalitetsplanen (Bergman 2012).  

 

Resultatet ska sedan sammanställas i en kontrollrapport där det förklaras vad som är 

kontrollerat, vilka hjälpmedel som har används och vilka avvikelser som har förekommit 

(Severinsson, 2009).  

2.12.3 Avvikande produkter 
Om något blir fel måste medarbetarna veta vad de ska göra och de behöver ha information om 

detta nära till hands (SIS, 2002).  

 

En produkt som inte uppfyller ställda krav måste identifieras av företaget och noteras på en 

avvikelserapport. I avvikelserapporten står det hur objektet ska åtgärdas så att det uppfyller 

kvalitetskraven (Severinsson, 2009).  

2.12.4 Erfarenhetsåterföring 
Den som slutar med att bli bättre kommer snart sluta med att vara bra, därför måste man ständigt 

försöka få en bättre kvalitet på de egna produkterna (Bergman, 2012). Med hjälp av 

erfarenhetsåterföring av kvalitetsgranskningen kan antalet fel minskas i fortsättningen. 

Erfarenheterna kan lämpligen ordnas i en databas där de sorteras och kan tas fram tills nästa 

kontrolltillfälle. Detta leder till ständiga förbättringar av kvalitetskontrollen (Lidelöw et al. 

2015).  

 

I återföringen är det lämpligt att beskriva felet eller bristen, omfattningen av problemet, orsak 

till problemet och hur det åtgärdades (Sandholm, 2008). Hur arbetet med kvalitetsförbättring 

kan se ut visas i figur 5. 
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Figur 5 (ISO 9001, 2002). Blockschema över planering, upprättande och kontroll av 

produkten.  

 

2.13 Att upprätta checklistor 
Checklistan är betydelsefull, dels för kvaliteten på arbetet med egenkontrollen men också 

trovärdigheten i den utförda kontrollen. Det är lätt hänt att företaget tar fram flera checklistor 

med många kontroller vilket inte är arbetsvänligt eller effektivt. Istället bör en checklista 

utformas mer generellt med plats för ytterligare krav som kontrollanten avser är nödvändigt att 

ha med (Severinsson, 2009).  

 

Utformningen av checklistan kan se olika ut men det är relevant om listan innehåller: 

 

-Vad som kontrollerats. 

-När det kontrollerats. 

-Hur det har kontrollerats. 

-Mot vad det har kontrollerats. 

-Vem som har utfört kontrollen. 

 

Övriga punkter som checklistan ska innehålla är alla kontrollpunkter som är relevanta för en 

viss typ av objekt (Severinsson, 2009). 
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3. Referensobjekt 
För att få en bättre förståelse kring problematiken som kan uppstå vid arbetet med 3D-modeller 

har referensobjekten Blommornas hus, Täby kommunhus, Kistabalken och Ystadraset 

studerats.  

 

Blommornas hus 

Blommornas hus är ett femvånings hus beståendes av korslimmat trä där Martinsons 

Byggsystem är beställaren och Tyréns uppgift i projektet är att modellera och rita upp 

byggnaden. Modelleringen sker i programmet Tekla och Tyréns ska leverera 

tillverkningsritningar av skivorna som utgör stommen i huset. Bjälklagen och väggarna i 

Blommornas hus består av ett flertal KL-skivor, men Tyréns levererar inte en 

tillverkningsritning för varje skiva utan en IFC-fil med ett helt bjälklag sammansatt av flera 

KL-skivor. IFC-filerna skickas i leveransetapper till Martinsons som i sin tur kan förse sin 

tillverkningsmaskin med IFC-filen. Figur 6 visar huset i filformatet IFC som levereras till 

Martinsons. Tanken med detta är att modellfilen inte ska behöva landa vid någon mellanhand 

utan direkt kan gå från Tyréns till produktionsmaskin så att skivorna produceras (Bretting, 

2017).  

 
Figur 6. 3D-modell av Blommornas Hus i IFC-format.  

 

När Blommornas Hus var färdigmodellerat så upptäcktes det ett problem i en skarv på bjälklaget 

över plan 1. Två av KL-komponenterna i bjälklaget kolliderade med varandra, se figur 7. Detta 

problem uppstod på grund av att en äldre version av komponenten för korslimmat trä användes 

än den som var tilltänkt. Den felaktiga versionen hade inte rätt geometri vilket skapade en 

kollision mellan skivorna (Bretting, 2017).   
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Figur 7. En skarv där två KL-skivor överlappar varandra i ett bjälklag. 

 

Modellgranskningen som utfördes på IFC-filen innan den skickades till Martinsons var en 

kontroll som utfördes manuellt genom att okulärt kontrollera modellen. Det som kontrollerades 

var måtten på komponenterna och dess placering i förhållande till varandra. En checklista för 

IFC-export finns inte tillgängligt så den okulära kontrollen som genomfördes grundades till stor 

del på erfarenhet (Bretting, 2017).  

 

Täby kommunhus 

Tyréns fick 2014 ett uppdrag av Normek att projektera Täbys nya kommunhus. Kommunhuset 

är en flervåningsbyggnad med en stålstomme och betongbjälklag där Tyréns uppgift var att 

modellera tillverkningsritningar för stål och betong. Tyréns tittade tillsammans med Normek 

på underlaget inför projekteringen och konstaterade att förfrågningsunderlaget var väl 

genomarbetat. Modelleringen gjordes till stor del i programmet Tekla och tillverkningsritningar 

levererades i 2D till Normek. 3D-modellen som upprättades i Tekla visas i figur 8.  

 
Figur 8. En översiktsbild av Täbys Kommunhus som Tyréns har modellerat i Tekla.  
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Efter att Tyréns levererat tillverkningsritningar och stålpelarna hade monterats upptäcktes det 

att fotplåtarna på pelarna var placerade på för hög höjd, se figur 9. Överkanten på fotplåten 

befann sig på höjden +16,525 medan färdigt golv skulle vara på höjden +16,50. Detta medförde 

att fotplåten sedermera var synlig i planet istället för att den blev ingjuten när det gjordes en 

pågjutning på bjälklaget (Bretting, 2017). 

 

 
Figur 9. Fotplåten befinner sig för högt över betongbjälklaget.  

 

Problemet med fotplåten tros ha uppstått genom att detaljen kopierades från källarplan. Kopian 

användes sedermera på de andra våningsplanen eftersom den var så väl utarbetat i källaren. Det 

projektören hade missat i detta fall var att det gjordes en mindre pågjutning på våningsplanen 

ovanför källaren i jämförelse med pågjutningen på källarplan (Magnusson, 2017).  

 

I projektet med Täby kommunhus modellerades det också fel höjder för dörröppningarna. Detta 

misstag skedde för att projektören använde sig av ett felaktigt underlag. När det finns flera 

underlag från flera olika aktörer är det lätt att det blir fel eftersom att det inte går att kontrollera 

varje underlag genom hela projektet på alla delar i modellen (Nilsskog, 2017).  

 

Trots problemen som uppstod i projektet dokumenterades inte orsakerna till problemet för 

framtida projekt. Däremot diskuterades projektet ett flertal gånger där inblandade fick dela med 

sig av synpunkter och erfarenheter kring projektet. Problemen som uppstod hade kunnat 

förhindras genom att kontrollera modellen ur ett helhetstänk genom att se hela den färdiga 

byggnaden med alla dess delar istället för att fokusera på den enstaka detaljen i sig. Om en 

kontroll mot andra projektörers ritningar och ett helhetstänk i modelleringen hade problemet 

troligen kunnat undvikas (Magnusson, 2017).  

 

I projektet Täby kommunhus gjordes det inga egenkontroller på 3D-modellen och ingen 

riskbedömning gjordes inför projektet. I efterhand menar Magnusson (2017) att det hade varit 

lämpligt med extra kontroller vid detaljer i modellen och att inte underlaget överskattas trots att 

det var väl utarbetat.  
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I projektet fanns det en tydlig intern ansvarsfördelning med en uppdragsansvarig i projektet för 

att fördela arbetet. Men för att underlätta arbetet ännu mer i framtiden hade det varit till en 

fördel om alla inblandade konsulter arbetade i samma modell. Detta hade underlättat 

samordningen och samordningsfelen skulle minskas (Magnusson, 2017).  

 

Ystadraset  

I maj 2012 rasade en 3-våningsbyggnad i Ystad. Raset inträffade på natten och den direkta 

orsaken till raset var att ett antal stålpelare var underdimensionerade. Pelarna som var avsedda 

för att bära en våning, placerades av misstag i delen med tre våningar. De som utredde orsaken 

till raset menar på att en pelare som ritades i envåningsdelen kopierades och klistrades in i 

trevåningsdelen och menar att det är sådant som händer vid arbete med datorer (Nyteknik, 

2013). De inblandade aktörerna hade kvalitetssystem och föreskrivna kontroller men inget av 

detta lyckades fånga upp de fel som begåtts vilket ledde till att pelarna inte klarade av de 

aktuella lasterna som förelåg dem (Statens haverikommission, 2013). Professorn vid Chalmers 

tekniska högskola Kent Gylltoft tycker att Ystadraset exemplifierar att tillvägagångssättet med 

egenkontroller inte fungerar, utan att det mest går ut på att bocka i rutor (Nyteknik, 2013).  

 

Efter Ystadraset kom det en hel del förslag för att förbättra säkerheten. Bland annat vill 

arbetsmiljöverkets utredare att det utses en huvudkonstruktör om det är flera konstruktörer 

inblandade (Nyteknik, 2013). I och med det har Svensk Teknik & Designföretagen upprättat en 

uppdragsbeskrivning som en tilltänkt huvudkonstruktör skulle kunna använda. Syftet med 

uppdragsbeskrivningen är att vara ett hjälpmedel vid bestämningen av innehåll, kvalitet och 

omfattning för konsulten. Den innefattar att en huvudkonstruktör ska ha en helhetsbild av 

byggnadsverkets tekniska egenskaper och samordna alla inblandade konstruktörer (STD, 

2012).    

 

Kistabalken 

I Kista 2008 föll en balk med betongplattor ned över en väg, se figur 10. Att balken inte höll 

berodde på att den var underdimensionerad. Konstruktören hade gett balken provisoriska 

värden under modelleringen för att programmet Tekla kräver att objektet har en dimension för 

att det ska skapas i programmet. Efter att ha modellerat byggnaden glömdes den ofullständiga 

balken bort och när balktillverkaren önskade att få ritningar skickades tillverkningsritningar 

iväg till tillverkaren trots att balken inte hade rätt dimension. Balken tillverkades utifrån det 

ofullständiga underlaget och levererades sedermera till arbetsplatsen varpå en arbetare omkom 

i raset (Arbetsmiljöverket [AV], 2016).  

 
Figur 10 (Lundmark, 2008). Balken som inte klarade lasten. 
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Konstruktörerna hade ett system för att kontrollera ritningarna och det gjordes genom att bocka 

av rutor på en checklista och kanske bockades den ofullständiga ritningen av i samband med 

kontrollen (AV, 2016). 
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4. Resultat 
Efter undersökning så har det visat sig att det inte finns några metoder för kvalitetsgranskning 

av 3D-modeller från varken myndigheter eller branschorganisationer. Däremot belyser arbetet 

att det finns krav, metoder och hjälpmedel för en mer generell kvalitetsgranskning, dels från 

myndigheter men också litteraturkällor. Den mer generella kvalitetsgranskningsmetoden går ut 

på att strukturera och planera granskningen för att sedan genomföra kontrollen med hjälp av 

checklistor.  

 

För att höja kvalitén och upptäcka brister innan det är försent ges här ett förslag till hur 

arbetsgången med framarbetande dokument kan se ut vid kvalitetsgranskningen av 3D-

modeller. 

 

Steg 1 – Planering 

 

Vid planeringen ska de inblandade personerna säkerställa att de har förstått uppdraget och att 

de tagit reda på kundens krav och önskemål. Dessa krav ska finnas dokumenterade för att kunna 

kontrollera 3D-modellen mot dokumenten i ett senare skede. Om det tillkommer förändringar 

från beställaren under projekteringen ska dokumenten revideras. I bilaga 4 redovisas ett förslag 

på hur dokumentet kan se ut där projektets förutsättningar kan dokumenteras.  

 

Nästa steg i planeringen är att identifiera kritiska moment och potentiella brister i 3D-modellen. 

En systematisk genomgång av riskerna i ett tidigt skede av projekteringen skapar bättre 

förutsättningar för att minimera misstag. Utifrån riskerna kan sedan omfattningen på 

egenkontrollerna bedömas. Ett förslag på hur ett dokument där ett antal identifierade 

riskmoment finns med bifogas i bilaga 5. För att inte detta moment ska bli allt för tidskrävande 

ska det prioriteras att identifiera riskfyllda moment som i förlängningen kan innebära livsfara, 

så att det inte uppstår situationer likt den i Kista eller Ystadraset.  

 

Rapporten visar att det bör bestämmas vilka kontroller som ska göras och av vem de ska göras. 

Det ska också beslutas när kontrollerna ska genomföras, antingen utlöses kontrollen av en 

milstolpe i projektet eller ett visst datum. Därför ska det i planeringsskedet bestämmas vilka 

kontroller som behövs, vem som ska göra kontrollen, hur de ska göras och när de ska 

genomföras för att säkerställa kvaliteten i 3D-modellen. Studien visar att det bör bestämmas 

vilka hjälpmedel som behövs för att genomföra kontrollen och hur kontrollen ska genomföras. 

till exempel kan kontrollerande programvaror eller checklistor användas. Ett exempel på hur 

planeringsdokumentet skulle kunna se ut visas i bilaga 6. I dokumentet är tanken att anteckna 

vilka objekt som ska kontrolleras, vilken typ av kontroll som ska göras, vem som ska utföra 

kontrollen och när kontrollen ska göras. Bilaga 6 innehåller ett exempel på hur det hade kunna 

sett ut i fallet Kistabalken. 

 

Rapporten har kommit fram till att den första kontrollen som ska göras bör vara en förstastycks 

kontroll. Den innefattar att kontrollera modelleringsprogrammets inställningar. Denna kontroll 

genomförs fördelaktigast efter att de första objekten har upprättats i modellen.  

 

Undersökningen av referensobjektet Kistabalken visar att: om dimensionerna på objekten i 

modellen inte ritas korrekt kan det få förödande konsekvenser. Därför bör det göras en kontroll 

som innefattar att kontrollera dimensionerna på objekten i modellen. I detta skede ska det också 

bestämmas vad dimensionerna ska kontrolleras emot. Denna studie belyser vikten av att 

dimensionerna på modellens objekt kontrolleras så att de stämmer överens med det som står i 

beräkningsunderlaget, förutsatt att det har gjorts en kontroll på beräkningarna.  
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Om 3D-modellens objekt placeras på fel plats i modelleringsfasen kan det få dyra konsekvenser. 

Därför bör det planeras en kontroll som innefattar en granskning om modellens objekt befinner 

sig på rätt plats, både i höjd- längs- och sidled. Studien om Täby Kommunhus visar, att objektets 

läge bör kontrolleras mot andra projektörers ritningar samt mot dimensioneringsunderlaget. 

Blommornas Hus visar också att det bör göras en kontroll så att objekten inte kolliderar med 

andra objekt.  

 

För att möjliggöra en kontroll av specifika objekt krävs det att objekten är korrekt littererade, 

därför bör det planeras en kontroll som innebär att kolla om objekten har korrekt littera. Denna 

studie visar att detta bör utföras under projektets gång och innan objekten kontrolleras.  

 

I ett tidigt skede bör det planeras hur eventuella avvikelser hanteras under projektet och 

referensobjektet Kistabalken visar att det kan vara bra att dokumentera ofullständiga objekt i 

modellen så att de inte glöms bort. Ett exempel på hur det hade kunnat se ut i projektet 

Kistabalken visas i bilaga 7.  

 

Arbetet belyser vikten av att genomföra erfarenhetsåterföring, därför bör uppföljningen av 

projektet planeras. I uppföljningsplaneringen bör det ingå vad som ska följas upp, till exempel 

hur kontrollerna har fungerat under projektet. På så vis kan kontrollerna förbättras till 

kommande projekt. Det bör även dokumenteras hur kvaliteten i modellen har upplevts så att 

misstag och fel undviks i fortsättningen. Arbetet har genererat en mall för att underlätta 

erfarenhetsåterföring som redovisas i bilaga 9. I mallen är det möjligt att digitalt fylla i 

erfarenheter och lärdomar kring projektet som kan vara nyttiga att använda sig av i kommande 

projekt.   

 

Steg 2 – Kontrollering 

 

I detta skede genomförs de planerade egenkontrollerna. De hjälpmedel som behövs för att 

genomföra kontrollen tillhandahålls och kontrollen dokumenteras av egenkontrollanten. I 

bilaga 8 redovisas ett exempel på hur det hade kunnat se ut i referensobjektet Kistabalken.  

 

Vid kontrollen är det viktigt att kontrollanten har en helhetssyn på modellen och inte fokuserar 

på den enskilda detaljen, detta är resultatet av att studera referensobjekten i denna studie. Under 

projekteringens gång kan det lämpligen genomföras kontroller i samband med att objekten 

framställs. Trots att den som upprättat 3D-modellen kontrollerat sin modell visar denna rapport 

att en utomstående kontrollant alltid bör kontrollera modellen för att undvika kvalitetsbrister.  

 

En slutkontroll bör genomföras då modellen är upprättad. Då granskas de upprättade 

kontrolldokumenten så att de planerade kvalitetsgranskningarna är genomförda.   

 

Steg 3 – Uppföljning 

 

Studien visar att en bra erfarenhetsåterföring kan leda till en långsiktig förbättring av 

kvalitetskontrollen och minska antalet fel i fortsättningen. I detta skede bör projektets 

inblandade komma till tals för att dela med sig av erfarenheter och lärdomar. Dessa reflektioner 

bör dokumenteras i en databas så att de kan komma till användning vid framtida projekt. Denna 

studie har resulterat i ett dokument som kan var till hjälp vid erfarenhetsåterföring. Dokumentet 

redovisas i bilaga 9. 
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5. Analys av genomförandet 
Genomförandet av detta arbete har grundats på litteratur, intervjuer och referensobjekt vilket 

har medfört en relativt bred infallsvinkel till problemet med kvalitetskontroller. Eftersom 

resultatet baseras på teorin som har studerats så skulle arbetet troligen bli ännu bättre ju fler 

infallsvinklar och källor som används. Samtidigt kan det vara svårt att få en sammanhängande 

och lättläst rapport om det är allt för många och olika källor i en och samma rapport.  

 

5.1 Litteratur och Internetkällor 
Rapporten grundar sig till stor del på litteratur. Detta har medfört att källkritik har varit en viktig 

faktor i valet av litteraturkällor. Svårigheten med att vara för källkritisk har varit att det inte 

funnits särskilt stort utbud av litteratur inom ämnet kvalitetssäkring. Detta har medfört att den 

litteratur som hittats också till stor del har används. Men i första hand har primärkällor som 

Boverket och publicerade standarder använts för att få en så pålitlig information som möjligt. 

Informationen från den typen av källor uppdateras hela tiden vilket läsaren måste ha i åtanke.  

 

Det finns väldigt lite litteratur som avser kvalitetsgranskning för 3D-modeller vilket har medfört 

att närliggande typer av ämnesområden har studerats, detta för att få en grundlig förståelse för 

kvalitetssäkringsarbetet i allmänhet. Litteraturen som har studerats har framförallt varit 

anpassad för att kvalitetssäkra produkter inom tillverkningsindustrin. Men slutprodukten i 

denna studie har behandlats som om det vore en 3D-modell. Det innebär dock en osäkerhet 

kring huruvida de närliggande teorierna är anpassbara på kvalitetssäkring för 3D-modeller.  

  

5.2 Intervjuer 
Den muntliga kommunikationen har genomförts på Tyréns kontor i Umeå samt via mailkontakt. 

De inblandade från Tyréns var personer som varit delaktiga i två av referensobjekten vilket 

innebär att de har en god insyn i projekten men samtidigt ger det inte en helt objektiv syn på 

projektet. Det hade varit till fördel att ha ett samtal med flera inblandade projektörer för att få 

en mer allsidig bild av projekten.  

 

Fakta från ingenjören på Graphisoft angående Solibri Model Checker känns trovärdig då en av 

deras produkter är just SMC så de bör ha god insyn i hur produkten fungerar. Samtidigt är det 

inte en objektiv synvinkel på programmet eftersom ingenjören säljer produkten i vanliga fall. 

En person som inte jobbar för Graphisoft men som arbetar i programmet dagligen hade 

troligtvis kunnat berätta mer objektivt om SMC, vilket hade varit bra för att få en mer 

sanningsenlig information kring programvaran.  

 

Metoden för arbetet har valts på grund av projektets omfattning och var examensarbetet har 

upprättats. En alternativ metod hade kunnat vara att sätta sig in i en programvara för att 

kontrollera 3D-modeller och genomföra ett antal kontroller. Samt att intervjua fler personer 

som arbetar med 3D-modellering. Detta hade gett rapporten än bredare faktabas vilket hade 

kunnat leda till ett bättre resultat.      

  



22 
 

6. Diskussion 
Att programvaror som utför kvalitetskontroller kan garantera kvalitén är svårt att slå fast utifrån 

en teoretisk studie. Tekniken utvecklas i en snabb takt så det kan tänkas att kontrollarbetet i 

framtiden genomförs med hjälp av diverse programvaror. Min analys är att det kommer bli svårt 

att skapa en programvara som kan göra kontroller gällande arbetsmiljö, ergonomi, underlag och 

om det är genomförbart att montera byggdelarna på arbetsplatsen. För att programmet ska 

kunna göra dessa kontroller måste en avancerad algoritm göras och programvaran måste vara 

uppkopplad så att den kan kontrollera mot den senaste informationen som finns tillgänglig. Det 

kommer därför att vara viktigt med manuella kontroller även i framtiden trots att de automatiska 

kontrollerna säkerligen blir allt vanligare.   

 

Förutom att en automatisk kontroll inte kan täcka in alla kvalitetsaspekter så är en nackdel med 

att personen som utför egenkontrollen kan bli bekväm och inte är nog kritisk till 

kontrollresultatet som programvaran levererar och på så vis missar en kvalitetsbrist.  

 

Det finns inte några riktlinjer för kvalitetsarbetet med 3D-modeller från myndigheternas sida 

och det kan bero på flera saker. En orsak kan vara att utvecklingen av BIM har gått snabbare 

än utvecklingen av kvalitetskraven. Det skulle troligtvis underlätta kvalitetsarbetet om det fanns 

någon form av branschstandard för 3D-granskning från myndigheternas sida. Detta skulle 

underlätta arbetet med kvalitetssäkring. Konstruktörerna skulle då kunna ha ett grundligt 

underlag att luta sig mot om det skulle uppstå en tvist eller ett problem kring kvaliteten.  

 

Resultatet i denna studie har kommit fram till att konstruktören ska göra geometri-, kollisions- 

och placeringskontroll. Problemet med detta är att det inte spelar någon roll om geometrin och 

placeringen är rätt om det inte går att montera byggdelarna, därför skulle en monteringskontroll 

också behöva göras. Dels krävs att det kontrolleras så att det är praktiskt genomförbart att 

montera byggdelarna och dels ska det kontrolleras så att alla ingående delar finns med vilket 

kan göras i en separat knutpunktskontroll.  

 

Oavsett vilka kontroller som görs är troligtvis den viktigaste granskningen att se över om det 

som har modellerats är gjort mot ett korrekt underlag. Om det kontrolleras att allting har rätt 

geometri och sitter på rätt plats men har modellerats efter ett felaktigt underlag så spelar det 

ingen roll ändå.  

 

Arbetet har lett fram till en arbetsgång med tillhörande hjälpmedel i form av olika dokument. 

Resultatet är uppbyggt till stor del från hur kvalitetsgranskningen fungerar i 

tillverkningsindustrin vilket kan vara en nackdel eftersom det skiljer sig en del i vad som avses 

vara kvalitet i de olika skedena. Men eftersom det inte finns några vedertagna metoder för 

kvalitetsgranskning av 3D-modeller för projekteringen har resultatet grundats utifrån hur de 

arbetar i tillverkningsindustrin.  

 

Förslaget för att kvalitetsgranska 3D-modeller bygger på en grundlig planeringsfas där de 

största riskerna ska identifieras så att de på så vis kan förebyggas. Momentet med 

riskidentifiering är svårt och komplext samtidigt som det är svårt för konstruktören att få reda 

på kundens krav och önskemål då processen blir allt mer föränderlig. Därför kan det vara 

lämpligt att de generella startmöten som hålls för projekten ska ersätta en del av planeringen 

som beskrivs i arbetsgången, för att inte samma dokument ska upprättas flera gånger. Däremot 

kan det läggas tid för att planera hur modellen ska kontrolleras och att genomföra kontrollerna, 

så kommer kvaliteten på modellen sannolikt bli bättre.  
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För att resultatet ska vara tillämpligt krävs det ett antal förutsättningar hos både den som utför 

egenkontroll men också den som gör den externa granskningen. Det krävs engagemang för 

kvalitetsarbete, kunskap för hur arbetet ska genomföras och en vilja att förbättra kontrollerna. 

En annan förutsättning är att kontrollanten har den tid som krävs för att hinna med att 

kontrollera modellen. Detta är svårt i tidspressade projekt men kvaliteten är lika viktig ändå, 

detta bör konstruktören ta hänsyn till så att det avsetts tid för att kvalitetsgranska. Finns inte 

dessa förutsättningar kommer troligen resultatet i denna rapport inte hjälp för att höja kvaliteten 

i 3D-modellen.  

 

Referensobjekten visar att projektörerna ibland gör avvikelser och modellerar något som enbart 

är tillfälligt. För att undvika att dessa avvikelser missas har arbetet presenterat ett dokument 

som kan hantera avvikelser. För att underlätta avvikelsehanteringen vore det lämpligt om de 

tillfälliga objekt som enbart modellerades för syns skull markerades redan i programmet. 

Markeringen skulle kunna innebära en särskild färg för tillfälliga objekt och på så vis skulle 

dessa objekt sticka ut från mängden.  

 

Erfarenhetsåterföring för konstruktörer kan vara svårt för att projekten som projekteras inte har 

ett tydligt slut. Därför är det svårt att veta när återföringen ska ske. Genom att återföra erfarenhet 

i flera etapper kan kanske arbetet underlättas istället för att enbart ha ett tillfälle där allt 

erfarenhetsåterföring sker. I de olika etapperna kan olika typer av erfarenheter återkopplas, till 

exempel om hur kvalitetsgranskningsarbetet har fungerat. Sedan kan entreprenörens 

erfarenheter och synpunkter på konstruktören bör återkopplas till den ansvarige konstruktören 

i en annan etapp. Lämpligen kan erfarenhetsåterföring genomsyra hela projektet med 

kontinuerlig uppföljning istället för att ses som en enskild händelse i slutet av varje projekt. 

 

En förutsättning för att kontrollarbetet ska genomföras är dels att det finns tillräckligt med tid 

men också att det är enkelt att genomföra kontrollerna. Arbetsgången som presenteras i denna 

studie är inte svår att följa men kan säkerligen upplevas som jobbig och tidskrävande vilket är 

till en nackdel. För att inte arbetsgången ska vara jobbig skulle de dokument som upprättats 

behöva sammanslås till förslagsvis ett dokument. Detta dokument skulle kunna innehålla 

rullistor med flera alternativ där nya lager tänds och släcks utifrån vad som bockas i. Om det i 

planeringen bedöms att en kollisionskontroll måste göras så bör den kontrollen kunna väljas i 

en rullista i ett dokument varpå det automatiskt skapas en arbetsberedning med kontrollpunkten 

kollisionskontroll. För att arbetsgången ska bli mindre tidskrävande kan det vara lämpligt att ta 

bort ett par av momenten i arbetsgången och fokusera på de som verkligen gör en skillnad för 

kvaliteten i modellen.  

 

Nackdelen med resultatet i denna studie är att arbetsgången som presenteras kräver ett 

omfattande arbete. Det innebär att det kommer att krävas mycket tid från konstruktören för att 

följa alla steg. Om det skulle bli tidsbrist i projektet så är det viktigt att kontrollerna fokuserar 

på objekt som genererar allvarliga konsekvenser om de skulle vara felmodellerade.   

 

För vidare studier vore det intressant att tillämpa den föreslagna arbetsgången på ett fullskaligt 

projekt för att se hur utfallet skulle bli. Det vore också intressant att se ett mer avancerat 

kontrolldokument beståendes av flera lager som tänds vartefter olika parametrar bockas i eller 

väljs.   
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7. Slutsats 
Denna studie har genererat ett förslag på hur arbetsgången kan se ut när en konstruktör ska 

kvalitetsgranska en 3D-modell. Förslaget kräver ett omfattande arbete vilket har lett till att 

slutsatsen är att störst fokus vid kvalitetsgranskning av 3D-modeller bör ligga på att planera 

kontrollerna och sedan utföra kontrollerna. Detta med hjälp av bilaga 6 och bilaga 8. Vid ett 

tidspressat projekt ska kontrollarbetet riktas mot objekt som medför stora risker vid 

kvalitetsbrister, detta för att förhindra de mest allvarliga konsekvenserna.  

 

Att ta reda på projektets förutsättningar, göra en riskbedömning, ha en avvikelsehantering och 

att återföra erfarenhet är viktiga punkter för att höja kvaliteten på 3D-modellen, men slutsatsen 

är att det bör prioriteras att planera kontrollerna och genomföra granskningen. Detta för att ett 

kvalitetsarbete som tar lång tid troligtvis inte blir bra genomfört.  

 

En annan slutsats av denna studie är att det är lämpligt att använda sig av automatiska kontroller. 

Detta för att kontrollera modellen utan att det skulle ta någon tid av konstruktören. Slutsatsen 

av detta arbete är att automatiska kontroller ska ses som ett hjälpmedel till kontrollanten men 

att det ändå måste göras en objektiv manuell kontroll för att få en optimal kvalitetskontroll.  
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