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Sammanfattning 

Examensarbetets syfte är att ge en övergripande bild om vad BIM egentligen är och hur arbetsmetoden 
ska kunna påverka byggprocessen positivt. Rapporten fokuserar på anläggningsbranschen och då 
främst från en projektörs perspektiv. Ett projekteringsexempel visar även på hur en 
anläggningsmodell kan skapas med hjälp av en programvara som stödjer arbetsflöden i BIM. 

BIM kan utläsas Building Information Model och avser då den eller de modeller som utgör en digital 
objektbaserad representation av en byggnad eller en anläggning. BIM kan även utläsas Building 
Information Modeling och avser då ett arbetssätt, d.v.s. processen att skapa och använda en eller flera 
byggnadsinformationsmodeller i bygg- eller anläggningsprocessen. 

Det finns många fördelar med att använda BIM, inte bara i husbyggnad utan även i 
anläggningsbranschen. Främst så skulle samordningen bli betydligt enklare och av bättre kvalitet. Med 
hjälp av en samordningsmodell är det till exempel möjligt att utföra kollisionskontroller för att 
upptäcka konflikter mellan olika teknikområden. I en komplett modell finns det även underlag som 
entreprenören direkt kan använda för t.ex. maskinstyrning. 

Anläggningsmodellen skapades i Autodesk Civil 3D med tilläggsprogrammet Naviate Road. Jag 
startade med att först upprätta en terrängmodell över den befintliga marken. Därefter utformade jag 
vägens linjeföring, profil och normalsektion som tillsammans bildar en vägkorridor. Terrängmodellen 
och vägkorridoren utgör en 3D-modell där olika konstruktionsalternativ kan utvärderas. 

Ett problem i anläggningsbranschen är att det allt för ofta saknas efterfrågan på BIM från beställare. 
Att upprätta BIM-modellerna kan medföra högre projekteringskostnader och tyvärr ser vissa 
beställare inte nyttan med dessa modeller. Om beställaren istället satsar mer pengar på en väl 
upprättad modell så kan kostnaderna bli mindre i produktionen och förvaltningen. Kunskapen om att 
underhålla BIM-modellen behöver bli i förvaltningsskedet. Om modellen underhålls och används på 
rätt sätt så är det en utmärkt informationsbas, inte minst som underlag för framtida ändringar. 
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Abstract 

The purpose of this thesis is to give an overall picture of what BIM is and how the method of working 
can influence the building process positively. The report focuses on the road construction industry, 
primarily from a projector's perspective. A design example will also show how a model can be created 
by using software that supports workflows in BIM. 

BIM can be abbreviation for BuildingInformationModel, for this case it refers to the model or models 
and is a digital object-based representation of a building or facility. It can also be abbreviation for 
BuildingInformationModeling, it then refers to a way of working, i.e. process of creating and using one 
or several building information models in the construction or facility process. 

By using BIM there are many benefits, not only in the house construction but also in the road 
construction industry. The coordination would be considerably easier and of better quality. With the 
help of a coordination model it would for example possible to perform collisions checks to detect 
conflict between different technologies. In a complete model there is also material that the 
entrepreneur can use for e.g. machine control. 

The model is created in Autodesk Civil 3D with the add Naviate Road. I started by first establishing a 
terrain model over the existing ground. After that I designed an alignment, a profile and a normal 
section of the road, which together form a road corridor. The terrain model and the road corridor 
constitute a 3D model where different design options can be evaluated. 

The often missing demands for BIM from clients are a problem. Establishing BIM models can result in 
higher project costs and unfortunately some clients cannot see the benefits of these models.  If the 
client instead would invest more money in a well-established model, costs can be reduced in the 
production and the management which would lead to decreased in total cost. The knowledge to 
maintain the BIM model needs to be improved in the management stage. If the model is maintained 
and used properly, it is an excellent information base, not least as material for future changes. 
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Förkortningar 

 
 

2D  Tvådimensionellt 

3D  Tredimensionellt 

4D  3D med integrerad tidplan 

5D  3D med tidplan och kostnadskalkyler 

AMA  Allmän Material- och Arbetsbeskrivning 

Assembly  Normalsektion i AutoCAD Civil 3D 

BIM  ByggnadsInformationsModell/ByggnadsInformationsModellering 

BSAB  Byggandets Samordning AB 

CAD  Computer Aided Design  

DWG  Filformat för CAD-program utvecklat av Autodesk 

Feature Line  3D-linje i AutoCAD Civil 3D 

GPS  Global Positioning System 

IDM  Information Delivery Manual 

IFC  Industry Foundation Classes (neutralt och öppet filformat) 

Subassembly  Del av normalsektion i AutoCAD Civil 3D 

VA  Vatten och Avlopp 

WSP  Williams Sayles Partnership (Konsultföretag) 

ÄTA-arbeten  Ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten 

 	



v 

 

Innehållsförteckning	
1. Inledning ..................................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ....................................................................................................................................................... 1 

1.3 Målsättning ........................................................................................................................................... 1 

1.4 Avgränsningar....................................................................................................................................... 1 

1.5 Metod .................................................................................................................................................... 1 

2 Byggprocessen ............................................................................................................................................. 2 

2.1 Planskedet ............................................................................................................................................. 2 

2.2 Idé- och programskedet ....................................................................................................................... 2 

2.3 Projekteringsskedet ............................................................................................................................. 2 

2.4 Upphandlingsskedet ............................................................................................................................ 3 

2.5 Byggskedet ............................................................................................................................................ 3 

2.6 Förvaltningsskedet ............................................................................................................................... 3 

3 Vad är BIM .................................................................................................................................................. 4 

3.1 Bakgrund ............................................................................................................................................... 4 

3.2 Definition och grundläggande krav..................................................................................................... 4 

3.3 Stegvis tillämpning............................................................................................................................... 5 

3.4 Klassifikation, CAD och BIM ............................................................................................................... 5 

4 BIM inom anläggning ................................................................................................................................. 9 

4.1 BIM i projekteringsskedet .................................................................................................................... 9 

4.2 BIM i produktionen ........................................................................................................................... 10 

4.3 BIM för förvaltare ...............................................................................................................................11 

4.4 Programvaror för samordning ...........................................................................................................11 

4.5 Programvaror för anläggningsmodellering ...................................................................................... 12 

5 Anläggningsmodellering i AutoCAD Civil 3D .......................................................................................... 13 

5.1 Projektbeskrivning ............................................................................................................................. 13 

5.2 Underlag till projekteringen .............................................................................................................. 13 

5.3 Anläggningsmodellering .................................................................................................................... 15 

5.4 Nytta med anläggningsmodellen ....................................................................................................... 25 

6. Diskussion och slutsatser ........................................................................................................................26 

6.1 Diskussion ...........................................................................................................................................26 

6.2 Slutsatser ............................................................................................................................................26 

6.3 Fortsatt arbete .................................................................................................................................... 27 

Litteraturförteckning .................................................................................................................................. 28 



1 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under varje skede i byggprocessen skapas viktig information, från planskedet hela vägen till 
förvaltningen. Informationsutbytet som bollas och förs vidare mellan de olika aktörerna måste hålla en 
hög kvalitet om slutresultatet ska bli bra. I den traditionella byggprocessen är merkostnader ingen 
ovanlighet på grund av feltolkningar och problem som måste lösas i produktionen istället för i ett 
tidigare skede av projektet (Jongeling, 2008). 

För att få bukt med problemen behövs en smartare användning av information genom hela 
byggprocessen. BIM är en lösning där möjligheter ges för att anpassa informationen för varje 
delprocess. BIM är dock inget som införs på en handvändning, det krävs att de olika aktörerna förstår 
varandras behov och möjligheter (Lindström & Jongeling, 2010). 

Ett flertal studier på husbyggnadsprojekt har genomförts där BIM visat på vinster i form av kvalitet, 
kostnad och tid (Jongeling, 2008). Däremot diskuteras det sällan om BIM inom anläggningsprojekt 
eftersom få byggherrar ställer krav på leverans av BIM-modeller. En anledning till detta kan vara att 
anläggnings-, terräng- och VA-modeller inte ser lika spännande och säljande ut som arkitektsritade 
husmodeller. Men BIM handlar inte enbart om modellens utseende, det är även en process som kan 
göra byggprocessen effektivare och lönsammare (Lindström & Jongeling, 2010).  

1.2 Syfte 
Rapportens syfte är att utreda vad BIM egentligen är och vilka nyttoeffekter BIM har i 
anläggningsbranschen. Ett projekteringsexempel visar även på hur en anläggningsmodell kan skapas 
med hjälp av en programvara som stödjer arbetsflöden i BIM. 

1.3 Målsättning 
Mina mål med den här rapporten är att: 

· Få en tydlig bild av BIM. 
· Undersöka vilka nyttoeffekter BIM har i byggprocessen och då framförallt i 

anläggningsbranschen. 
· Skapa en anläggningsmodell med hjälp av en programvara som stödjer arbetsflöden i BIM. 

1.4 Avgränsningar 
Projekteringen är avgränsad till en endast en gata och ett fåtal tomtmarker utan att vara byggteknisk 
korrekt. Klassificering av objekt eller lager lämnas åt sidan eftersom uppgiften består av att endast 
skapa modellen. Det framställs heller inga handlingar av samma orsak. 

1.5 Metod 
Arbetets första del består av teori och utfördes genom en litteraturstudie för att skapa mig en egen 
uppfattning om BIM. Den andra delen är mer praktisk där en anläggningsmodell skapas i programmet 
AutoCAD Civil 3D.  
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2 Byggprocessen  

Byggprocessen består av ett antal aktiviteter när man planerar och upprättar ett byggnadsverk. 
Byggprocessen kan delas in i följande sex olika skeden (Svensk byggtjänst, 2011):  

1. Planskedet 

2. Idé- och programskedet 

3. Projekteringsskedet 

4. Upphandlingsskedet 

5. Byggskedet 

6. Förvaltningsskedet 

2.1 Planskedet 
I detta skede är det kommunen som spelar en viktig roll. Det är kommunen som har det allomfattande 
ansvaret om hur mark- och vattenområden långsiktigt ska brukas och vad som är tillåtet att bebyggas. 
Kommunen upprättar översiktsplaner enligt Plan- och bygglagen (PBL) som beskriver hur större 
områden ska användas. Detaljplaner som avser markanvändning inom ett visst delområde upprättas 
med utgångspunkt från översiktsplanen. 

2.2 Idé- och programskedet 
I skede två gör byggherren en behovsanalys med idéer och visioner för ett byggprojekt. Byggherren 
står som beställare och övriga aktörer i projektet arbetar i uppdrag av byggherren. Det finns två typer 
av byggherrar; kommersiella och offentliga. 
En offentlig byggherre kan t.ex. vara kommunen. Deras uppgift kan vara att beställa uppförandet av 
byggnader eller ombyggnader som uppfyller samhällsfunktioner som skolor och vårdinrättningar. 
Kommersiella byggherrar är oftast fastighetsbolag. Till skillnad från en offentlig byggherre som t.ex. 
kommunen strävar de efter marknadens behov och vill få en så bra avkastning som möjligt. 
Byggherrens projektledare leder arbetet under idé- och programskedet och det är deras behovsanalys 
som ligger till grund för programarbetet. I programarbetet sker utredningar som ska ge svar på krav 
och förutsättningar som rör det aktuella projektet. Frågor i utredningen kan t.ex. vara (Svensk 
byggtjänst, 2011):  

· Var ska byggnaden stå på tomten? 

· Hur stora ska byggnadens rum vara? 

· Hur många handikappsparkeringar behövs 

När sedan utredningen är klar bildas ett byggnadsprogram som beskriver projektets förutsättningar. 
Resultatet av byggnadsprogrammet mynnar ut i att en arkitekt gör de första skisserna, den så kallade 
gestaltningen.  

2.3 Projekteringsskedet 
Projekteringsskedet leds fortfarande av byggherrens projektledare men nu involveras även konsulter 
som bl.a. byggnadskonstruktörer, markprojektörer, geotekniker, VVS och el, inrednings- och 
landskapsarkitekter. Det är i projekteringsskedet som konkreta handlingar skapas utifrån idé- och 
programskedet. 
Systemhandlingar skapas med tekniska beskrivningar och ritningar av hur t.ex. en väg ska utformas.  
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Nästa steg i projekteringsprocessen är detaljutformningen. Denna del är mer omfattande och ska 
innehålla dimensionering av samtliga installationer och konstruktioner. I byggnads detaljutformning 
går det att t.ex. utläsa exakta placeringar på dörrar, fönster, belysning m.m.  
Detaljutformningen resulterar sedan i bygghandlingar som ska innehålla beskrivningar, ritningar och 
förteckningar. 

2.4 Upphandlingsskedet 
Steg fyra består av upphandling av entreprenörer.  Beställaren tar fram förfrågningsunderlag som 
beskriver det man vill ha utfört av företagen som ska bygga och utföra installationer. 
Förfrågningsunderlaget är uppdelat i en administrativ del och en teknisk del. Hur upphandlingen och 
den kommande entreprenaden ska gå till beskrivs i förfrågningsunderlagets administrativa del. 
Utformningen av t.ex. en byggnad beskrivs i förfrågningsunderlagets tekniska del i form av ritningar 
och beskrivningar. 
 
Beställaren får tillbaka anbud från olika entreprenörer som räknat fram ett pris utifrån 
förfrågningsunderlaget. Är det en offentlig beställare, t.ex. kommunen eller staten så måste vissa 
regler följas när entreprenörer ska väljas. Dessa regler finns i lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Är det istället en privat beställare så gäller oftast inga bestämda regler utan det är då upp till 
beställaren att välja entreprenör. 

2.5 Byggskedet 
När entreprenörer och entreprenadsform har valts är det dags att starta 
byggnationen/ombyggnationen i projektet. Vid uppförandet av en byggnad kan produktionen se ut på 
följande sätt. 

1. Mark- och grundläggningsarbeten 

2. Stombyggnad: Platsbyggd eller prefabricerad 

3. Klimatskal: Fasad, tak, fönster, dörrar m.m. 

4. Installationer: VVS, rör, el, tele m.m. 

5. Insida: Målning, tapetsering, toaletter, vitvaror, garderober m.m. 

När byggnaden är på plats ska det säkerställas att uppsatta mål uppnåtts genom ett antal besiktningar, 
kontroller och provningar. 

2.6 Förvaltningsskedet 
Det sista skedet i byggprocessen är förvaltningen. Det är i detta skede som t.ex. en byggnad tas i drift 
och förses med ventilation, vatten och avlopp, el osv. Underhållet av fastigheten/anläggningen kan 
delas in förebyggande och felavhjälpande underhåll. 
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3 Vad är BIM 

BIM kan utläsas Building Information Model och avser då den eller de modeller som utgör en digital 
objektbaserad representation av en byggnad eller en anläggning (OpenBIM, 2012).  

BIM kan även utläsas Building Information Modeling och avser då ett arbetssätt, d.v.s. processen att 
skapa och använda en eller flera byggnadsinformationsmodeller i bygg- eller anläggningsprocessen 
(OpenBIM, 2012). 

BIM-modellering är själva processen att generera och förvalta information. BIM-
verktyg är de IT-verktygen som används för att skapa och hantera information. BIM är 
alltså ingen teknik, men ett samlingsbegrepp på hur informationen skapas, lagras, 
används på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt (Jongeling, 2008) 

3.1 Bakgrund 
BIM är ett engelskt begrepp och står för Building Infomation Modeling, eller på svenska 
ByggnadsInformationsModellering. Det var redan på 1970-talet som BIM introducerades för första 
gången. Charles M. Eastman professor vid Colleges of Architectur and Computering, Georgia Institute 
of Technology skrev 1975 en artikel om ett begrepp vid namn Building Description System. I denna 
artikel kan man läsa om en grundtanke där utgångspunkten var en integrerad databas. Från denna 
databas skulle det sedan vara möjligt att hämta både plan – och sektionsritningar från en och samma 
modell. Även kalkyler och materialberäkningar skulle kunna utföras i modellen och vid ändringar 
skulle hela modellen automatiskt uppdateras. 
Detta koncept utvecklades för att på 1980-talet grunda begreppet Building Information Model. 
Problemet med detta begrepp var att det upplevdes fokusera alldeles för mycket på själva modellen 
och inte på arbetsmetoden. Detta medförde att begreppet Building Information Modeling infördes och 
som då avser arbetsmetoden. (Eastman, Teicholz, Sacks & Liston, 2011). 

3.2 Definition och grundläggande krav 
Det finns ännu ingen konkret definition av vad BIM är, svaret kan variera mycket beroende på vem 
som tillfrågas. 

OpenBIM menar att följande fyra kriterier ska vara uppfyllda för att kunna definieras som BIM 
(OpenBIM, 2012):  

1. En eller flera objektsorienterade modeller 

2. Egenskaper är kopplade till objekten 

3. Relationer finns mellan objekt 

4. Möjlighet att producera olika informationsvyer ur modellen/modellerna 

Kraven kan skilja något men det flesta är överens om att modellen åtminstone måste vara 
objektorienterad samt innehålla information om byggprocessen och produkten. Med detta menas att 
modellen inte enbart ska vara uppbyggd i 3D som många förknippar med BIM, den ska även innehålla 
fysisk och funktionell information om objekten i modellen.  

När det pratas om modeller inom BIM gäller det inte enbart geometriska modeller utan avser även 
modeller för t.ex. ekonomistyrning, tidsplanering, beräkningar och simuleringar (OpenBIM, 2012).   
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3.3 Stegvis tillämpning 
Gunilla Qvarnström, BIM-samordnare åt bl.a. White arkitekter menar att BIM ska ses som en process 
och inte som ett ritverktyg eller en programvara. Processen handlar sedan om att strukturera 
informationsflödet i ett byggprojekt där tekniken kan tillämpas stegvis, allt behöver inte göras på en 
och samma gång. Enligt Qvarnström kan tillämpningen av BIM ske i en trappa med sex steg (Granath 
& Johansson, 2009). 

3.3.1 Objektbaserade modeller 
Det första steget är objektbaserade planmodeller. Den här nivån är trappans mest grundläggande del 
där man redan i 2D inför information i modellens objekt. Detta medför att ritningen blir ett 
tvådimensionellt utsnitt av tredimensionella objekt. I modellen går det sedan att tyda vilken koppling 
ett objekt har till en bestämd linje. 

3.3.2 Samgranskning i 3D 
Trappsteg 2 innebär en samgranskningen av modeller i 3D. I modellen kan man sedan genomföra 
kollisionskontroller och samgranskning mellan olika discipliner. Fel och eventuella hinder upptäcks i 
ett tidigt skede i projektet vilket i sin tur leder till besparingar i produktionsskedet. Det är stor fördel i 
jämförelse till en tvådimensionell modell där det kan vara besvärligt med samgranskningen mellan 
olika aktörer, framförallt om det är komplexa projekt med mycket installationer. 

3.3.3 Modell för informationsleverans 
Nivå tre i trappan gäller modeller för informationsleveranser. BIM kan fortfarande ses som ett nytt 
arbetssätt och för att processen ska kunna fungera krävs en gemensam standard där inblandade 
aktörer definierar sitt informationsbehov. Informationen ska kunna flöda genom varje led, från 
beställarkrav och hela vägen till förvaltningen. Uppfylls detta kan information från tidiga skeden hållas 
i liv och vara styrande genom hela processen. I internationella sammanhang används begreppet IDM 
som står för Information Delivery Manual. 

3.3.4 Information genereras 
Steg fyra är modeller för informationsgenerering. Det är i detta steg som begreppet ritning får en helt 
ny mening. När all information finns i BIM-modellen kan man generera beskrivningar, materiallistor, 
olika kalkyler m.m. Detta är inte bara ett smidigt sätt att hämta information på utan det minskar även 
fel i handlingar eftersom underlag hämtas från en och samma informationskälla. Om några ändringar 
eller tillägg behöver göras ändras allt underlag i modellen automatiskt. 

3.3.5 Parametriska modeller 
Det som kännetecknar parametrisk design är regelbaserat tänkande. Dynamiska modeller skapas 
genom att formulera ett orsakssamband mellan olika objekt som sedan kan anpassa sig till förändrade 
villkor. 

3.3.6 Matematiska modeller 
I projekt som är geometrisk avancerade genereras modellen i ett program som är styrt av matematiska 
algoritmer. I dessa projekt handlar designprocessen om programmeringen och inte om själva ritandet. 
I BIM-trappans två första steg finns bl.a. parametrisk design och matematiska modeller. 

3.4 Klassifikation, CAD och BIM 
Av de modeller som produceras i byggprojekt finns ett stort behov av systematisk uppbyggnad. Med 
hjälp av ett överenskommet klassifikationssystem kan objekt i modeller ordnas och bli tilldelade 
egenskaper som ökar spårbarhet, syfte, kvalitetssäkring m.m. (Svensk Byggtjänst, 2011).  
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Enligt BSAB 96 System och tillämpningar finns följande potentiella vinster med användning av 
standarder och gemensam systematik: 

· Bättre informationsutbyte under projekteringen 

· Förutsättningar för en flexibel projekteringsprocess 

· Mindre förberedelser och administration i det enskilda projektet 

· Produktions- och förvaltningssystem som kan länkas till CAD-information för t.ex. 

mängdning, produktionsstyrning, drift och underhåll 

· Långsiktigt hållbar information som kan återanvändas och förädlas under byggnadsverkets 

hela livscykel 

3.4.1 BSAB-systemet 
Ursprungligen stod BSAB för Byggandets Samordning AB. Idag ägs BSAB av AB Svensk Byggtjänst och 
är ett system för gemensam struktur för information i bygg- och fastighetssektorn. BSAB-systemet är 
huvudsakligen uppbyggt av koder bestående av bokstäver och siffror. Koden används för att människa 
och dator ska tolka begrepp på likartat sätt och kan användas inom följande områden. 

· Produktmodeller (BIM) 
· Tekniska beskrivningar med stöd av AMA 
· Mängdförteckningar 
· Kalkyler 
· Produktionsplanering och materialadministration 
· Varuinformation 
· CAD-system 
· Ritningsbenämning och -numrering 

BSAB-systemet består av ett antal huvudklasser som var och en uttrycker sin sida av informationen. 
Exempel på huvudklasser är Byggdelar, Byggdelstyper, Produktionsresultat och Resurser. Vilken 
huvudklass som används beror på syftet och vanligtvis vilket byggskede man befinner sig i (Svensk 
Byggtjänst, 2011). 

Jag ser BSAB nästan som en förutsättning för att verkligen lyckas med I:et i BIM. 
Många pratar om BIM men många använder egentligen bara ordet BM – 
ByggnadsModeller (Svensk byggtjänst, 2012). 

3.4.2 CAD och BIM 
Till en början användes CAD-programmen enbart för att ersätta manuellt ritarbete för att framställa 2-
dimensionella ritningar. Nästa steg för datorstödd projektering blev att separera modellen från ritning 
genom att länka modellfiler till en fil som innehöll formalia som ritningsram, namnruta osv. 
Möjligheterna till samordning blev bättre när informationsutbytet mellan parterna i projekteringen 
blev intensivare. I dagsläget befinner vi oss i ett steg där CAD-programmen blivit mer 
objektorienterade samt fått bättre möjligheter till tredimensionell redovisning och visualisering 
(Svensk Byggtjänst, 2011). 

I Bygghandlingar 90 del 8, utgåva 2, beskrivs följande två huvudtyper av digitala modeller: 

– geometrimodeller, som är grafikorienterade, det vill säga de baseras på den grafik som 
ska visas på ritningar och på bildskärm. De kan vara plana modeller (2-dimensionella), vilka 
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avbildar planer, fasader eller sektioner eller volymmodeller (3-dimensionella), vilka kan 
utgöras av trådar, ytor eller solider. Detta har hitintills varit den förhärskande typen av 
modeller som skapas med CAD-program. 

– bygg[nads]informationsmodeller (BIM), som är objektorienterade, det vill säga 
de baseras på objekt och samband mellan dem. För att modellen ska kunna 
sammanställas och hanteras som en helhet behöver varje objekt ha en fast identitet och 
klassifikation. Varje objekt har också en uppsättning beskrivande egenskaper. Bland 
egenskaperna kan finnas en (vanligen 3-dimensionell) geometri, men detta är inte 
något grundkrav. Modellen lagras ofta helt eller delvis i en databas istället för i den 
grafiskt orienterade CAD-filen. 
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3.4.3 Klassifikation och kodning i BIM 
BIM-modellens objekt fungerar som platshållare för information och kan ses som ett paket som 
beskriver ett antal egenskaper. För att BIM ska kunna tillämpas och fungera krävs det en identifiering 
och strukturering av ingående objekt oavsett vilken teknik som används. Modellens objekt har 
relationer till andra objekt eller till ett bestämt läge och beskrivs genom strukturer, t.ex. körbana-
stödremsa-vägren-dike. I Sverige används vanligtvis BSAB-systemet för att klassificera denna 
struktur. 

Objekten i en BIM-modell kan nästintill bära vilken information som helst och vad som är relevant för 
det aktuella projektet bör fastställas genom en dialog mellan beställare och övriga aktörer. När detta 
avgörs bör man se till behoven för hela livscykeln, från planering till förvaltning (Svensk Byggtjänst, 
2011).  

En nationell standard för informationsmodeller skulle innebära stor nytta. BSAB kan 
utgöra grunden för en sådan standard (Edgar). 
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4 BIM inom anläggning 

I dagsläget är det få byggherrar som ställer krav på leverans av BIM-modeller i anläggningsprojekt. En 
anledning till detta kan vara att anläggnings-, terräng- och VA-modeller inte ser lika spännande och 
säljande ut som arkitektsritade husmodeller. Programvarorna som används för husprojektering har 
kanske även utvecklats aningen mer där program mer eller mindre skapar BIM-modeller automatiskt. 
Den största skillnaden mellan anläggningsprojektering och husprojektering ligger dock inte i själva 
programmen utan mer i modelleringspraxis. Inom husprojektering är det glasklart att man modellerar 
t.ex. ett fönster som ett fönster eller ett tak som ett tak. För en fyllning eller schaktning är det däremot 
inte lika självklart vilket objekt man egentligen modeller, en projektör, entreprenör och byggherre kan 
ge helt olika svar. Men BIM handlar inte enbart om modellens utseende, det är även en process som 
kan göra byggprocessen effektivare och lönsammare (Lindström & Jongeling, 2010). 

4.1 BIM i projekteringsskedet 
När BIM tillämpas i projekteringen används ungefär samma princip som vid 2D-CAD projektering där 
underlagen tas fram ur en modell. Det som skiljer i projekteringen med BIM är att man jobbar med 
3D-objekt i enda modell. Samtliga objekt ska vara strukturerade enligt en förbestämd objektstruktur 
samt innehålla information om produktens egenskaper, material osv. Planer och sektioner kan 
automatiskt tas fram i CAD-programmet, både i 2D och 3D. Att skapa en BIM-modell med rätt data 
och definitioner kan upplevas som tidskrävande men när modellen väl är färdigkonfigurerad tjänar 
aktörerna igen tiden vid framtagning av olika handlingar. Även ÄTA-arbeten blir effektivare när man 
med hjälp av BIM-verktyg kan göra ändringar som automatiskt slås ut på allt underlag i modellen. 
Teknikkonsulter och arkitekter som arbetat med både BIM och 2D-CAD upplever också 
arbetsprocessen med BIM som mer motiverande och inspirerande (Jongeling, 2008). 

4.4.1 Visualisering 
Vid 2D-projektering tas ofta 3D-bilder och animeringar fram vid sidan av själva 
projekteringsprocessen. Dessa visualiseringar kräver underlag som är tidskrävande att samla in och 
ofta är de uppbyggda på enbart en del av den totala informationsmängden. Det är inte heller ovanligt 
att visualiseringarna skapas av externa aktörer vilket tyvärr kan medföra att vissa tolkningar inte alltid 
överensstämmer med den aktuella informationen. Om ändringar behöver göras i projektet sker ingen 
uppdatering automatiskt utan visualiseringar måste tas fram på nytt vilket är både tidskrävande och 
kostsamt. 

I projekt där BIM tillämpas resulterar istället projekteringen direkt i 3D-visualisering. Information 
m.m. i modellen har även en direkt koppling till visualiseringen så risken för tolkningsfel kan minskas 
avsevärt. Arkitekter och teknikkonsulter kan då presentera deras tänkta lösningar med en visualisering 
av högre kvalitet. Även beslutsfattare och projektledare är övertygad om att 3D-visualisering kan spara 
tid i projekt och då framförallt i de tidiga skedena. Beslutsprocesserna blir både snabbare och enklare 
när kommunikationen blir tydligare med färre missförstånd. 

4.4.2 Samordning 
Samgranskningsprocessen består av att olika teknikdiscipliner framför sin lösning som de har ansvar 
för. Problem som ofta uppstår i samordningen är att få ihop en fungerande integrerad lösning mellan 
disciplinerna där alla system ska stämma överens med varandra. Med 2D-projektering där 
information hanteras i 2D-ritningar är det inte ovanligt att ett flertal ritningar behövs för att granska 
en enda lösning. Det kan då vara svårt att skapa sig en helhetsbild i huvudet hur de olika system ska 
fungera ihop vilket leder till att kvaliteten på samordningen blir sämre. Fel som uppstår upptäcks ofta 
först under själva byggnationen där de är dyra och tar längre tid att åtgärda. 
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I BIM-projekt arbetar man istället med en process där man med hjälp av en samordningsmodell kan 
sammanställa 3D-modeller från de olika teknikdisciplinerna. Underlaget blir tydligare och genom 
kollisionskontroller kan konflikter mellan olika system upptäckas och åtgärdas i ett tidigt skede. 
Personer som arbetat med denna process upplever även att kvaliteten blir bättre och att 
samgranskningen är både roligare och trevligare. 

Det är inte själva 3D-samordningsmodellen som är nyttan, utan processen där man kan 
säkerställa att olika aktörer och deras arbete involveras och granskas (Lindström & 
Jongeling, 2010) 

4.4.3 Analyser och kalkyler 
Genom hela projekteringsprocessen genomförs en rad olika analyser och kalkyler. I 2D-projektering 
räknas t.ex. mänger och volymer fram genom att för hand mäta avstånd och ytor på vanliga 2D-
ritningar. I stora projekt där informationsmängderna är omfattande krävs det även vissa förenklingar 
för att lyckas hantera informationen. Processen är tidskrävande och resultaten är sällande exakta. 

I projekt med BIM-projektering används istället modellen för att generera materiallistor, 
kostnadskalkyler, analyser, beskrivningar m.m. Kvaliteten upplevs bli bättre och fler analyser kan 
genomföras eftersom de både är effektivare och mindre tidskrävande att genomföra. Fel i framtagna 
handlingar kan dessutom minimeras när underlaget är hämtat ur en och samma informationskälla. 
Även här upplevs arbetsmetoden i BIM som roligare och mer inspirerande. 

4.2 BIM i produktionen 
I den traditionella produktionsprocessen används 2D-ritningar, prognoser, gantt-scheman, skisser 
m.m. för att planera och styra produktionen. Det krävs även en kontinuerlig beräkning för att planera 
och koordinera produktionens resurser. Många feltolkningar och problem på grund av samordningen 
måste lösas på arbetsplatsen och som i sin tur leder till merkostnader i projektet (Jongeling, 2008).  

Att istället få underlag från BIM-projektering medför att planering och produktionsstyrning kan 
användas i längre utsträckning i form av 3D-, 4D- och 5D-modeller. 
En 4D-modell innebär att en 3D-modell integreras med en tidsplanering som gör det möjligt att se 
vilken ordning som de olika byggnadsdelarna kommer färdigställas. 
I en 5D-modell integreras även kostnader utöver tidsplaneringen. Användaren får då möjligheten att 
visualisera tidplanen och kostnader genom projektets gång (Jongeling, 2008). En väl upprättad BIM-
modell kan även användas som hjälpmedel på arbetsplatsen. Till exempel så kan den tredimensionella 
visualiseringen bidra till att man på ett enkelt sätt kan visa och förklara tänkta lösningar för personal 
på plats (Nilsson, 2010).  

Vid upphandling av ett BIM-projekt bör byggherren även ha i åtanke att det är en meriterande faktor 
om entreprenören har t.ex. en arbetsledare med datorvana som kan använda sig av den projekterade 
modellen (Granroth, 2011). 

4.2.1 Maskinstyrning/maskinguidning 
Både maskinstyrning och maskinguidning bygger på samma princip där anläggningsmaskinen följer 
en teoretisk uppbyggd nivå som visas på skärmen i hytten. Maskinstyrning innebär att en dator i 
anläggningsmaskin används tillsammans med t.ex. en GPS för att styra maskinen automatiskt. Med 
maskinguidning styrs inte maskinen automatiskt utan istället får föraren en guidning hur arbetet ska 
utföras (Nilsson, 2010). Figur 1 visar ett exempel på hur guidningen kan se ut. 

Entreprenören har vanligtvis själv tagit fram maskinstyrningsmodeller utifrån levererade ritningar 
från projektören. Mätteknisk personal hos entreprenören måste då tolka, mäta och omvandla 
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ritningarna rätt för att sedan manuellt skapa en modell för maskinstyrning/maskinguidning. Denna 
uppgift är tidskrävande och det manuella arbetet kan lätt leda till fel i modellen. 

Ett av kraven i ett BIM-projekt är att projektören redan från start upprättar en anläggningsmodell i 
3D. Entreprenören kan då istället för att själva skapa en 3D-modell använda sig av den redan 
upprättade anläggningsmodellen. Dubbelarbete undviks och viktig produktionstid kan sparas in. 

 
 

Figur 1: Displayen från ett maskinstyrningssystem (SBG, 2010). 

4.3 BIM för förvaltare 
När projekteringen och produktionen är klar överlämnar projektet till förvaltaren som i det flesta fall 
även är beställaren. Information som är baserad på 2D-ritningar uppdateras sällan vid mindre 
ombyggnationer vilket leder till att informationen försämras med tiden (Jongeling, 2008). 

Med hjälp av ett objektorienterat system är det istället möjligt att ta del av information från 
projekterings- och byggprocessen till förvaltningsprocessen. Det blir då lättare för användaren att söka 
och få fram rätt information än förut vilket leder till att förvaltaren får en bättre bild av sitt 
fastighetsbestånd (Jongeling, 2008). När beställaren upphandlar med olika aktörerna är det viktigt att 
han är tydlig med vilka nyttor som ska ingå (Granroth, 2011) 

4.4 Programvaror för samordning  
För att samordningen i ett BIM-projekt ska fungera till fullo krävs det en programvara som kan 
sammanställa modellerna från de olika teknikområdena. Programvarorna används som ett 
visualiseringsverktyg men även för att t.ex. kontrollera kollisioner mellan olika systemen i projektet 
(Granath & Johansson, 2009). 

 
4.4.1 Autodesk Navisworks 
Autodesk Navisworks är ett samordningsprogram som stödjer ett stort antal format som bland annat 
dwg-format, det neutrala och öppna filformat IFC och Trimble SketchUps skp-format. Programmet 
har stöd för visualiseringar med bilder och animationer samt funktioner för kollisionskontroller 
(Autodesk, 2013). 
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4.4.2 Solibri Model Checker 
Precis som Navisworks är Solibri Model Checker ett samordningsprogram med funktioner för bl.a. 
kollisionsdetektioner och felrapporter. Programmet är framförallt uppbyggt kring IFC-formatet men 
det är även möjligt att koppla andra filer till modellen (Solibri, 2013). 

VR 4.4.3 Open VR 
En programvara för 3D-visualisering som utvecklats av WSP. Open VR kan läsa en mängd olika 
filformat och i programmet är det möjligt att visa utformningar, mäta avstånd, göra flygningar m.m. 
Kollisionskontroller går inte att genomföra men det är möjligt att visa kollisioner visuellt i 
programmet (Andersson, 2013). 

4.5 Programvaror för anläggningsmodellering 
Vanligtvis arbetar varje teknikområde med sitt eget modelleringsprogram för att sedan utbyta 
informationen i samordningsmodellen.  

4.5.1 AutoCAD Civil 3D 
AutoCAD Civil 3D är en BIM-programvara för mark-, väg- och VA-projektering. Ytor, profiler, 
tvärsektioner m.m. är dynamisk länkade i anläggningsmodellen vilket innebär att t.ex. förändringar i 
plan direkt återspeglas i profil. Programmet har även funktioner för att snabbt och enkelt utforska 
olika konstruktionsalternativ samtidigt som ritningarna hålls aktuella och uppdaterade (Autodesk, 
2013). 

4.5.2 Bentley InRoads 
Bentley InRoads är en programvara konstruerat för infrastrukturprojektering. På samma sätt som 
AutoCAD Civil 3D använder sig InRoads av dynamiska kopplingar mellan objekt i 
anläggningsmodellen. I programmet finns det även funktioner för bl.a. beräkning av massor och 
volymer (Bentley, 2013). 

4.5.3 Naviate Road 
Naviate Road är ett tilläggsprogram till AutoCAD Civil 3D. Programmet är utvecklat av CAD-Q och är 
en svensk lösning till AutoCAD Civil 3D för vägprojektörer (Cad-Q, 2013). 
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5 Anläggningsmodellering i AutoCAD Civil 3D 

Ett projekteringsexempel har gjorts för att visa hur en anläggningsmodell kan skapas med en 
programvara som stödjer arbetsflöden i BIM. Projekteringen har skett i Autodesk Civil 3D med 
tilläggsprogrammet Naviate Road. Modellen skapades i ett antal steg med en övergripande beskrivning 
av arbetsgången i samtliga steg.  

5.1 Projektbeskrivning 
Modellen skapades utifrån ett projekt som WSP tidigare projekterat. WSP hade då i uppdrag att 
projektera gator och tomtmarker till ett planerat bostadsområde. Figur 2 illustrerar detta 
bostadsområde. 

Anläggningsmodellen som skapades i detta arbete är avgränsad till en av gatorna med några 
intilliggande tomtmarker. Eftersom WSP tidigare projekterat området fanns underlag i form 
inmätning, grundkarta, förslagsskiss m.m.  
 

 

Figur 2: Illustrationskarta, röd pil pekar på gatan som modelleras (Ridderström, 2012). 

5.2 Underlag till projekteringen 
Innan själva projekteringen kan börja behövs vanligtvis underlag i form av en inmätning över det 
befintliga området. Det finns flera olika typer av inmätningar och vilken som är lämpligast beror på 
området och vilken detaljeringsgrad som krävs. I denna projektering användes flygburen 
laserskanning. 

5.2.1 Flygburen laserskanning 
Principen för flygburen laserskanning är att ett avstånd mäts från flygplanet eller helikoptern till 
objekt som finns på marken. Genom att en skicka en puls, en stråle ljus som registrerar tidsintervallet 
går det att räkna ut avståndet till marken med hjälp av hastigheten på ljuset. Detta illustrerar i figur 3. 
Satellitpositionering (GNSS) och tröghetsnavigering används för att veta var på marken ljuset 
reflekteras. När inmätningen är klar förädlas vanligtvis laserdatan till en höjdmodell som består av 
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stort antal punkter med givna höjder. Laserpunkter som inte tillhör markytan filtreras bort, t.ex. hus, 
träd m.m. (Lantmäteriet, 2009). 

 

 
Figur 3: Principen för flygburen laserskanning (Lantmäteriet, 2009). 
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5.3 Anläggningsmodellering 

5.3.1 Skapa terrängmodell 
Första steget i projekteringen är att skapa en terrängmodell av den importerade höjdmodellen. CAD-
programmet skapar en terrängmodell genom att binda samman linjer mellan punkterna som i sin tur 
bildar en yta i form av trianglar. Därefter kan man välja utseendet på terrängmodellen, om den ska 
visas som nivåkurvor, rutnät, trianglar, färgade ytor m.m. Jag testade mig fram till vilken stil som var 
lämpligast och beslutade mig för en kombination med trianglar, punkter och gräns. När detta är gjort 
är en terrängmodell skapad av det inmätta området i Gällivare. I Figur 4 visas den skapade 
terrängmodellen. 

För att flera teknikområden ska kunna arbeta mot terrängmodellen är det lämpligt att sätta upp ett 
projektbibliotek som Autodesk kallar Data Shortcuts. En enkel förklaring till detta är att en databas 
skapas i en målmapp för att göra det möjligt att koppla objekt, i detta fall ytan, till andra ritningar. 
Databasen är endast en tom virtuell plats med information om objektet men inte dess indata. När 
databasen är skapad kan flera olika teknikområden länka sig till databasen och läsa in den uppbyggda 
ytan utan att äventyra någon annans arbete. Detta är även en lösningen för att minska mängden data 
som måste hanteras i programmet. Om Civil-objekt behöver ändras i orginalritningen (i detta fall ytan) 
så uppdateras även objekten i de länkade ritningarna. 
 

 
 

Figur 4: Terrängmodell med trianglar, punkter och gräns. 
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5.3.2 Väglinjekonstruktion 
Innan väglinjen ritas ut är det bra att veta hur väglinjen ska ritas i förhållande till den befintliga 
marken. Det är då projektbiblioteket kommer till användning. Genom att länka sig till 
terrängmodellens databas kan jag nu läsa in den befintliga ytan som en referens. Terrängmodellen 
hamnar rätt i det verkliga koordinatsystemet, i x, y och z. 

Den tänkta väglinjen kan nu ritas upp i plan med ett flertal inställningar. Det är t.ex. möjligt att 
bestämma vilken referenshastighet vägen ska projekteras för, i och med det så varnar programmet om 
kurvradien är för skarp för den valda referenshastigheten. Innan vägprofilen skapats så ligger 
fortfarande väglinjen på nollhöjd i koordinatsystemet. Figur 5 visar väglinjens utformning. 

 

Figur 5: Väglinjen ritad i plan. 
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5.3.3 Markprofil 
När terrängmodellen är länkad till ritningen och väglinjen utritad är det aktuellt att skapa en 
profilritning som visar markprofilen av terrängmodellen längs väglinjeföringen.  

Markprofilen skapas med ett verktyg vid namn Create Surface Profile. Med funktionen väljer man 
vilken väglinjeföring som markprofilen ska skapas efter samt vilken yta som ska visas i profilvyn. Det 
är även möjligt att bestämma start och slutsträcka för profilen. Figur 5 illustrerar hur man går tillväga 
i verktyget. 

 

Figur 6: Skärmdump från funktionen Create Surface Profile.  

I profilvyn går det att avläsa hur marken ser ut längs efter den tänkta väglinjen, t.ex. höjdskillnader 
och kurvor, se figur 7. Väglinjen och profilen är länkade till varandra genom ett dynamiskt förhållande 
vilket innebär att ändringar av väglinjeföringen återspeglas i markprofilen. 

 

Figur 7: Markprofil längs väglinjeföringen med en höjdförställning på 1:10. 
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 5.3.4 Vägprofil 
När markprofilen blivit skapad använder man verktyget Profile Creation Tools för att bestämma hur 
vägen ska se ut i profil. Först klickar man ut en startpunkt i profilvyn och sedan ritas vägen ut längs 
hela sträckan. Figur 8 visar hur vägprofilen ser ut längs den tänkta vägsträckan. När linjeföringen och 
profilen konstruerats är vägens läge bestämt i x, y och z. 

Vägprofilen får sin utformning utifrån den befintliga marken och andra parametrar som är väsentliga 
för projektet, t.ex. infartanslutningar, entréer m.m. När detta är klart blir ett profilformulär ifyllt med 
information om längdmätning, tangeringspunkter, plandata, profilhöjder m.m. Vägprofilen kan 
justeras genom att antingen skriva in nya värden i formuläret eller ändra väglinjen manuellt i 
profilvyn. 

 

 

Figur 8: Väg- och markprofil. Svart linje är planerad väg och grön linje är befintlig mark. 
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5.3.5 Normalsektion 
När vägprofilen är klar krävs det en normalsektion för vägen. Genom att använda verktyget Assembly 
kan normalsektion skapas utifrån väglinjeföringens centrumlinje. Det är först när man skapat 
normalsektion som korridoren blir tilldelad en volym, bredd, djup och innehåll. Sektionen byggs upp 
av olika sektionselement, t.ex. körbana, vägren, slänter osv. Sektionselementet kan byggas upp av flera 
lager beroende på hur vägen ska se ut. I mitt fall bestod vägen av fem lager i form av asfalt, slitlager, 
bundet bärlager, obundet bärlager och förstärkningslager. Förutom körbanan är sektionselementet 
även uppbyggt med stödremsa och ett släntområde för bank och slänt. I normalsektionens 
inställningar är det bl.a. möjligt att välja lutning och bredd på vägen, tjocklek på körbanans olika lager, 
lutning på slänter m.m.   

Med hjälp av funktionen Subassemblies kan normalsektionen byggas upp utifrån centrumlinjen med 
fördefinierade objekt. I tilläggsprogrammet Naviate Road finns färdigbyggda element med svenska 
standarder. Valda element visas i figur 9. Dessa element resulterade i att normalsektion fick en 
utformning enligt figur 10 och 11.  
 

 

Figur 9: Valda Subassemblies från tilläggsprogrammet Naviate Road. 

 
 
 

 

Figur 10: Vägens körbana, stödremsa och släntområde, uppbyggd av fördefinierade objekt. 
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Figur 11: Vägens uppbyggnad i sektion. 
 

5.3.6 Vägkorridor 
Vägkorridoren skapas genom att slå ihop väglinjen, vägprofilen och normalsektionen. Detta görs 
genom att använda verktyget Create Corridor. I verktyget väljer man vilken väglinjeföring, profil och 
normalsektion som korridoren ska skapas efter samt vilken yta som korridoren ska skapas mot. Detta 
illustreras i figur 12. 
 

 

Figur 12: Verktyget Create Corridor. 



21 

 

 

Korridoren bildas som en volym genom att normalsektionen appliceras längs linjeföringen för att 
skapa en sammanhängande korridor.  Valda slänter och markavtagningar från normalsektionen 
kommer nu automatiskt anpassas till den befintliga markytan. I figur 13 kan man se hur korridoren ser 
ut i plan. Inställningar finns för att styra hur tätt normalsektionen ska appliceras men i mitt fall 
behövde ingenting ändras eftersom normalsektionen är identisk längs hela vägsträckan. 

 

 

Figur 13: Vägkorridor på befintlig mark.  
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5.3.7 Yta för korridor 
För att kunna volymberäkna schakt/fyll mot befintlig mark måste en yta skapas för vägkorridoren. 
Programmet skapar ytan från med dynamiska kopplingar genom att binda samman linjer och punkter 
i korridoren. När detta är gjort kan programmet automatiskt räkna ut schakt eller fyll med verktyget 
Volumes Dashboard. Förutom att beräkna volymer kan man i 3D-vyn se hur vägen kommer att se ut 
mot den befintliga marken, se figur 14. I programmet finns det även en funktion för att automatiskt 
åka längs den projekterade vägen. 
 

 

Figur 14: 3D-vy över korridor och befintlig mark.  
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5.3.8 Tomtmark 
Tomterna ritas ut i plan med en Feature Line. Till skillnad från en ”vanlig” linje kan en Feature Line 
höjdsättas i koordinatsystemet. Höjdsättningen kan göras på valfri plats efter linjen men för 
enkelhetens skull valde jag samma höjd längs hela linjen. 

När tomterna är uppritade kan slänter eller skärningar skapas mot den befintliga markytan. I mitt fall 
är tomterna på högre höjd än den befintliga marken därför skapas slänter. Hade tomterna legat på en 
lägre höjd än den befintliga marken skulle programmet automatiskt skapa skärningar istället. 
Inställningar finns för att bl.a. bestämma lutning på slänterna. Tomternas och slänternas utformning 
visas i figur 15 

 
 

 
 

Figur 15: Tomtmarker + slänter ritade i plan. 
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5.3.9 Yta för tomtmark 
Ytor för tomtmark och slänter skapas på samma sätt som för vägkorridoren. När ytorna är skapade är 
det även här möjligt att volymberäkna schakt/fyll mot den befintliga marken. Ändras höjderna på 
tomterna eller lutningen på slänterna så räknar programmet automatiskt ut de nya volymerna. I figur 
16 visas en 3D-vy över korridoren, tomtmarkerna och den befintliga marken. Figur 17 visar 
volymberäkningen i verktyget Volumes Dashboard. 

 

 
 

Figur 16: 3D-vy över korridor, tomtmark och befintlig mark. 
 

 

Figur 17: Volymberäkning för schakt och fyll i verktyget Volumes Dashboard. Övre raden visar volymberäkning 
för korridoren och undre raden visar volymberäkning för tomtmark. 
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5.4 Nytta med anläggningsmodellen 
När anläggningsmodellen väl är skapad finns en stor mängd information lagrad i modellen. Nedan 
beskrivs några exempel på vad modellen kan användas till. 

5.4.1 Mängder 
I programmet finns funktioner för beräkning av volymer mellan olika ytor. I mitt fall var det t.ex. 
möjligt att räkna ut schakt- och fyllmassorna för korridoren och tomterna. Genom att jämföra olika 
konstruktionsalternativ kan mängderna balanseras vilket leder till mindre byggkostnader i projektet.  

I Auto CAD Civil 3D finns det också funktioner för att ur modellen generera mängder till förteckningar 
och diagram. Förutom att exportera mängder är det även möjligt att skapa dynamiska tabeller och 
diagram där mängderna uppdateras om modellen ändras.  

5.4.2 Maskinstyrning 
När modellen är komplett finns färdigt underlag för maskinstyrning. Entreprenören kan antingen 
använda sig direkt av modellfilen eller så exporteras den till önskat format. 

5.4.3 Samordning 
När modellen är färdigprojekterad levereras den till övriga teknikområden som använder den som 
underlag till deras egen projektering. T.ex. så behöver VA-konstruktören en projekterad överyta för att 
kunna avgöra på vilket djup ledningarna ska ligga på för att klara av täckskikt, tjäldjup m.m. 

5.4.4 Övrigt 
Förutom ovan nämnda exempel kan anläggningsmodellen användas för: 

· Generera 2D-ritningar 
· Kollisionskontroller 
· Siktanalyser 
· 3D-visualisering 
· Samgranskning 
· M.m. 
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1 Diskussion 
Innan jag började med det här examensarbetet hade jag knappt någon kunskap om vad BIM är och 
vad det egentligen innebär att jobba med denna arbetsmetod. Rätt så snabbt märkte jag att ämnet var 
betydligt större än vad jag trott så en hel del arbete gick åt att hitta avgränsningar och komma fram till 
vad jag personligen ansåg som viktigast. När jag var klar med mina avgränsningar bollade jag mina 
idéer med anställda på WSP för att få höra deras förslag på rapportens innehåll. 

6.2 Slutsatser 
Slutsatserna är grundade på min egen uppfattning samt efter erfarenhetsbaserade diskussioner med 
projektörer på WSP. Även här ligger fokus på BIM inom anläggning och då framförallt från en 
projektörs perspektiv.  

Eftersom BIM är så pass omfattande valde jag att basera slutsatserna på dessa två punkter: 

· Fördelar med BIM 
· Vad krävs för att BIM ska tillämpas mer i anläggningsprojekt 

6.2.1 Fördelar med BIM 
Att arbeta BIM kan medföra en hel del fördelar så jag avgränsar mig till det jag personligen upplever 
som viktigast. 

Framförallt så skulle samordningen bli enklare och av bättre kvalitet, både internt på företaget och 
mellan olika teknikområden i projektet. Med hjälp av BIM-modellen kan t.ex. flera olika 
teknikdiscipliner granska sina lösningar tillsammans i en och samma modell. 3D-visualiseringen 
bidrar till att helhetsbilden blir bättre och ökar förståelse för alla inblandande, inte minst allmänheten. 
En projektör på WSP vill trycka på att om förståelsen blir bättre kan det även leda till färre 
överklaganden. Enligt honom är det i dagsläget extremt många överklaganden på grund av dålig 
förståelse som i sin tur leder till att projekt blir framflyttade eller i värsta fall inte alls blir av. Förutom 
3D-visualiseringens fördelar är det även till stor hjälp att kunna utföra kollisionskontroller där 
konflikter mellan olika teknikområden kan upptäckas i ett tidigt skede av byggprocessen. 

I projekteringsskedet är det också fördelaktigt att använda sig av en programvara som stödjer 
arbetsflöden i BIM. I AutoCAD Civil 3D är det bland annat möjligt att på ett snabbt och enkelt sätt 
jämföra olika konstruktionsalternativ med hjälp av de dynamiska kopplingarna mellan objekten. 
Genom att använda dessa funktioner kan t.ex. fyll och schakt balanseras vilket leder till mindre 
byggkostnader i projektet. En projektör på WSP poängterar också att projekteringen är roligare och 
mer inspirerande. 

Ännu en fördel är att när väl modellen är komplett finns färdigt underlag för maskinstyrning. I 
dagsläget är det fortfarande vanligt entreprenören tolkar projektörens 2D-ritningar och själva skapar 
en maskinstyrningsmodell. Det finns då ingen direkt koppling mellan projekteringen och 
maskinstyrningsmodellen vilket tyvärr medför att tolkningsfel kan förekomma. Självklart är detta 
inget entreprenören gör gratis utan beställaren står för kostnaden. Om projektören istället skapar 
maskinstyrningsmodellen blir även underlaget rättvisare för entreprenörernas kalkyler vid 
anbudsberäkningar. 
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6.2.2 Vad krävs för att BIM ska tillämpas mer i anläggningsprojekt? 
Det finns flera orsaker till att BIM inte tillämpas i större utsträckning än det gör i dagsläget. En sak 
som de flesta är överens om är att det saknas krav eller efterfrågan på BIM-modeller. Som i det flesta 
fall handlar det om pengar och även här är det en kostnadsfråga. Beställare har svårt att se nyttan av 
BIM i anläggningsjobb och är därför inte villiga att betala för BIM-modeller. Men i själva verket 
behöver det inte bli dyrare om beställarna själva skulle förstå att genom att satsa mer pengar på 
projekteringen så kan den totala projektkostnaden istället bli mindre. Som jag nämnde tidigare tar 
entreprenören betalt för att t.ex. upprätta maskinstyrningsmodeller som projektören egentligen kan 
skapa bättre och ofta billigare. Entreprenörkostnaderna uppnår i flera fall miljonbelopp så för 
entreprenören är det enkelt att ”gömma” kostnader för att skapa maskinstyrningsmodeller. 

I dagsläget behöver även kunskapen om att underhålla BIM-modellen bli bättre i förvaltningsskedet. 
Om modellen underhålls och används på rätt sätt så är det en utmärkt informationsbas, inte minst 
som underlag för framtida ändringar. 

Ett stort hinder är också att byta tankesätt och förändra den traditionella arbetsmetoden. Det krävs att 
samtliga parter i byggprocessen har förståelse om BIM och själva ser möjligheterna. Övergången att 
byta arbetssätt kan absolut innebära vissa problem och extrakostnader men lönar det sig på sikt borde 
det vara värt mödan. Rent teoretisk sett medför BIM kostnadsbesparingar men det krävs kanske fler 
konkreta exempel där BIM visar på ekonomiska vinster även för beställarna. 

En projektör på WSP påpekar också att det varit oklara direktiv från projektledaren hur objekten ska 
kodas i markprojekteringen. Fokus har ofta hamnat på husbyggnadssidan men för att BIM ska kunna 
tillämpas och fungera krävs det en identifiering och strukturering av ingående objekt oavsett vilken 
teknik som används. Med andra ord så måste aktörerna i ett projekt tala samma ”språk” för att 
informationsflödet inte ska stoppas på vägen. 

6.3 Fortsatt arbete 
Ett fortsatt arbete skulle kunna vara att jämföra olika programvaror där både för- och nackdelar 
diskuteras mer ingående. Det skulle även vara intressant att skapa modellen byggteknisk korrekt där 
objekten klassificeras med t.ex. BSAB-koder.  
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