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Sammanfattning 
 
Byggbranschen står inför stora förändringar i framtiden i och med att BIM (Building 
Information Model/Modelling/Management) successivt introduceras inom området. 
BIM innebär en förändrad arbetsmetod som kan ge förbättrade möjligheter att minska 
tidsåtgången och omarbetningar i ett förprojekteringsskede samt skapa ett effektivare 
projekterings- och produktionsskede med färre fel. BIM är ett relativt nytt sätt att inom 
byggbranschen bedriva projekt och innebär en förändring för olika skeden inom bygg-
processen vilket påverkar inblandade parter. 
 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur Peab i Kiruna på bästa sätt kan nyttja 
möjligheterna som finns med BIM samt redogöra för några av de förändringar BIM kan 
innebära jämfört med nuvarande arbetsmetoder.  
 
En teoretisk del beskriver BIM och dess för- och nackdelar inom olika områden samt 
vilka hinder det finns för arbetsmetoden. Ett resultat baserat på den teoretiska delen 
förklarar att BIM i dagsläget främst bör nyttjas av Peab i Kiruna i ett anbudsskede, där 
ett förfrågningsunderlag görs om till en BIM-modell. Detta kan leda till underlättande 
för företaget att se fel i förfrågningsunderlag samt att utförande av mängdavtagning 
och kalkylering kan ske på ett enklare sätt. Detta kräver dock att företaget har kompe-
tensen som krävs för att kunna skapa BIM-modeller samt att de bekostar licenser för 
nödvändiga programvaror. 
 
Vidare förklaras det i rapporten hur tillämpning av BIM i ett anbudsskede kan ske, via 
ett praktiskt genomförande där möjligheterna och nyttorna med att utföra mängdav-
tagning av en BIM-modell beskrivs. Mängdavtagningen utfördes i CAD-programmet 
Autodesk Revit där en byggnad användes som modell. Genom att i programmet använ-
da lämpliga funktioner, kan valfria nyttovärden erhållas från valfritt material i byggna-
den.   
 
Om Peab kan använda BIM på detta sätt i sin arbetsmetod kommer det att underlätta 
för företaget vid framtida projekt och kan möjligtvis även utgöra ett första steg för en 
implementering av BIM i dess projekterings- och produktionsskede.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
The construction industry is facing major changes in the future, as a result of BIM 
(Building Information Model/Modelling/Management) that gradually makes its arri-
val. BIM implies a changed working method that can provide improved possibilities to 
reduce time and rework in the pre-planning stage and create a more efficient design 
and production stage with fewer errors. BIM is a relatively new way of conducting pro-
jects in the construction industry and implies a change in different sections of the 
building process, which affects involved parts.  
 
The purpose of the study is to find out how Peab in Kiruna in the best possible way can 
take advantage of the potential of BIM, also describe some of the changes BIM can 
mean compared to current practices.  
 
A theoretical part describes BIM and its advantages and disadvantages in different ar-
eas and explains the barriers that exist for the working method. A result based on the 
theoretical part explains that BIM today primarily should be utilized by Peab in Kiruna 
in a tender stage where a contract document is converted to a BIM model. While this 
may help them to see errors in the specifications, they also can perform quantity takeoff 
and calculation in an easier way. However, this requires that the company has the ex-
pertise necessary for creating BIM models and that they pay for licenses for the essen-
tial software. 
 
Further, it is explained in the report how this can be done, by a practical implementa-
tion carried out where an outlining of the potential and benefits of performing quantity 
takeoff of a BIM model is shown. The quantity takeoff is performed in the CAD  
software Autodesk Revit, where a building was used as a model. By using suitable func-
tions in the program, optional utility values can be obtained from optional materials in 
the building.  
 
If Peab can use BIM in this manner in their working method, it will make it easier for 
them in future projects and could even be a first step for an implementation of BIM in 
their design and production stage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Begreppsförklaring 
 
 
2D-modell  Tvådimensionell modell 
 
3D-modell  Tredimensionell modell 
 
4D-modell  3D-modell integrerad med tidplan 
 
5D-modell  3D-modell integrerad med tidplan och kostnadskalkyl 
 
BIM  Building Information Model 
 
AMA  Allmän Material- och Arbetsbeskrivning 
 
BSAB  Byggandets Samordning AB 
 
CAD  Computer Aided Design 
 
IFC  Industri Foundation Classes (neutralt och öppet filformat) 
 
DWG  Drawing (filformat från Autodesk) 
 
RVT  Revit (filformat från Autodesk) 
 
ÄTA-arbeten  Ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten  
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1 Inledning 
 
Kapitlet syftar till att ge en introduktion över denna rapport som handlar om Peab i 
Kiruna och dess anpassning till BIM. Kapitlet behandlar bakgrund, syfte och av-
gränsningar av examensarbetet samt arbetets disposition och en verksamhetsbe-
skrivning av företaget i fråga, vilket utgör grunden till vilken studien sedan kommer 
att bygga vidare på. 
 
 
1.1 Bakgrund  
 
Kiruna står inför stora förändringar då gruvan i staden expanderar. Järnmalmskroppen 
som LKAB bryter sin järnmalm ur lutar in under bebyggelsen och staden måste flyttas. 
Det handlar om påverkan på fastigheter med ett värde av åtskilliga miljarder kronor 
som etappvis måste flyttas eller rivas och ersättas. Denna stadsomvandling kommer att 
innebära många arbetstillfällen inom byggbranschen. För att Peab i Kiruna ska kunna 
ha möjligheten till att skapa ett mervärde för sina kunder i detta skede och även skapa 
ett försprång till sina konkurrenter, vill de vara ledande inom BIM.  
   
BIM, eller Building Information Model/Modelling/Management, innebär en ny ar-
betsmetod som man tror kommer att spela en avgörande roll i framtiden med tanke på 
effektiviseringen av byggbranschen som arbetsmetoden innebär. Industrin utvecklas 
och kunderna ställer högre krav och det är viktigt att arbetet kan ske effektivt med låg 
risk. BIM kan ge förbättrade möjligheter att minska tidsåtgången och omarbetningar i 
ett förprojekteringsskede samt skapa effektivare projekterings- och produktionsskeden 
med färre fel. Detta bidrar slutligen till en produkt med högre kvalitet, skapad genom 
god uppskattning av tid, kostnad och material. 
   
Detta är ett tämligen nytt sätt att arbeta på och kommer att påverka de inblandade 
inom byggprocessen idag. Det kommer att krävas utbildning för BIM och nya befatt-
ningar inom projekterings- och produktionsskeden kommer förmodligen att behöva 
tillsättas.  
 
 
1.2 Verksamhetsbeskrivning Peab AB 
 
Peab är ett företag som grundades 1959 av bröderna Erik och Mats Paulsson. Peab är 
ett av de ledande företagen i Norden inom bygg och anläggning och har kontor placera-
de i Norge, Finland och Sverige. Företaget som har en omsättning på ca 45 miljarder 
kronor och ca 14000 anställda, är börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm (PEAB, 
2013a). Deras affärsområden innefattar Bygg, Anläggning, Industri och Fastighetsut-
veckling och deras affärsidé lyder:  
 
”Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i 
alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskick-
lighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden.”  
(PEAB, 2013b) 
 
I Kiruna handlar större delen av beställda projekt om utförandeentreprenader, men 
totalentreprenader kan också förekomma.  
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1.3 Syfte  
 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur Peab i Kiruna på bästa sätt kan nyttja 
möjligheterna som finns med BIM samt redogöra för några av de förändringar BIM kan 
innebära jämfört med nuvarande arbetsmetoder.  
 
1.4 Mål 
 
De mål som eftersträvas är att utifrån den teoretiska delen ta fram en beskrivning över 
på vilka sätt Peab i Kiruna kan nyttja BIM och hur företaget i dagsläget skulle kunna 
göra det på bästa sätt. Med detta som utgångspunkt ska det presenteras en djupare 
beskrivning över hur Peab i Kiruna kan nyttja BIM i situationen som skulle vara det 
mest aktuella för företaget i dagsläget.   
 
1.5 Avgränsningar 
 
Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier. 
Eftersom BIM är ett mycket brett begrepp som inkluderar förändringar inom flera olika 
delar inom byggprocessen, kommer studien på ett relativt förenklat och övergripande 
sätt fokusera på att behandla fördelar och nackdelar med BIM ur Peabs i Kiruna syn-
vinkel. För att avgränsa ytterligare kommer studien främst vara fokuserad på affärsom-
rådet Bygg.  
 
1.6 Metod 
 
Arbetet börjar med att en teoretisk del, där en allmän beskrivning av BIM och dess för- 
och nackdelar inom olika skeden i byggprocessen och inom olika entreprenadformer, 
förklaras i första delen av rapporten. Den teoretiska delen tar också upp vilka råd det 
finns för användning av BIM. Den teoretiska delen baseras på informella samtal med 
ansvariga inom företaget samt litteratur, främst från internet, som behandlar BIM. 
 
Därefter presenteras ett resultat av teoridelen där det beskrivs hur Peab i Kiruna kan 
använda sig av BIM och på vilket sätt de skulle kunna ha störst användning av BIM. 
Med detta som utgångspunkt sker ett genomförande som resulterar i en mer detaljerad 
beskrivning om hur Peab i Kiruna kan praktisera tekniken med hjälp av ett BIM-
program. Rapporten avslutas med att rapportens resultat diskuteras och analyseras.  
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2 Teori 

I detta kapitel presenteras litteraturstudierna som utgör den teori som är till grund 
för studien vilken leder till en sammanfattning av litteraturstudierna som ett genom-
förande sedan baseras på.  
 
2.1 Byggprocessen 
 
Byggprocessen omfattar olika delar av en byggnads livscykel, d v s från uppförande till 
rivning. Processen kan delas upp i sex olika skeden enligt Svensk Byggtjänst (2011):  

 
 Planskedet 
 Idé- och programskedet 
 Projekteringsskedet 
 Upphandlingsskedet 
 Byggskedet 
 Förvaltningsskedet 

 
2.1.1 Planskedet 
 
En byggprocess startar med ett planskede. Kommunerna som har det generella ansva-
ret över ett markområde bestämmer om och hur det är möjligt att bebygga området. En 
översiktsplan upprättas enligt Plan- och bygglagen (PBL) över området och med den 
som utgångspunkt kan mindre detaljplaner över delområden upprättas för att göra det 
möjligt för byggnationer inom områdena. Alla som vill upprätta en byggnad är tvungna 
att söka bygglov för byggnationen, som kommunen sedan främst prövar mot översikts- 
och detaljplanerna. 
 
2.1.2 Idé- och programskedet 
 
Nästa skede är idé- och programskedet där en byggherre, t ex en kommun eller ett fas-
tighetsbolag, är beställare till uppförandet av t ex en byggnad. Beställaren genomför en 
behovsanalys för en byggnad han kommer att bli ägare till och genomför en utredning 
över byggnadens position, funktion och utseende där en arkitekt kan bidra till att skissa 
över idén.  
 
2.1.3 Projekteringsskedet 
 
Under projekteringsskedet ska idén utvecklas till en mer konkret handling. Arkitekter, 
konstruktörer och andra teknikkonsulter involveras i projekteringen som leds av bygg-
herrens projektledare. Med hjälp av konsulterna bestäms byggnadens konstruktion i de 
så kallade systemhandlingarna. Nästa steg är detaljutformningen där konsulterna mer i 
detalj beskriver hur byggnaden och alla byggnadsdelar ska se ut vilket sedan utmynnar 
i de färdiga bygghandlingarna. Bygghandlingarna innehåller färdiga ritningar, förteck-
ningar och beskrivningar av hela byggnaden och dess delar vilket ger en bild över den 
slutgiltiga byggnaden.  
 
2.1.4 Upphandlingsskedet 
 
Med utgång från bygghandlingarna som projekterades fram tas ett förfrågningsunder-
lag fram. Förfrågningsunderlaget innehåller en teknisk och en administrativ del. Den 
tekniska delen innehåller ritningar och beskrivningar av byggnaden och den administ-
rativa delen beskriver hur upphandlingen och entreprenaden ska gå till, d v s regler 
entreprenörer och byggherrar emellan.  
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Förfrågningsunderlaget lämnas ut till entreprenörer som avger pris och lämnar anbud 
till beställaren. Beställaren prövar de olika anbuden som kommit in och väljer entre-
prenör utifrån anbuden, ofta beroende på pris och kvalitet. Privata beställare behöver 
inte följa några speciella regler för hur entreprenören väljs, utan har fritt fram att välja 
det anbud som anses vara bäst ur t ex miljösynpunkt eller driftkostnader. Handlar det 
om en offentlig upphandling, d v s upphandling från kommunala eller statliga byggher-
rar, måste beställaren välja entreprenörer med utgång från speciella regler för offentlig 
upphandling. 
 
2.1.5 Byggskedet/Produktionsskedet 
 
När entreprenören och entreprenadform har valts startar produktionen. Många entre-
prenörer är inblandade och ritningarna som fastställdes under projekteringsskedet 
används för att alla aktörer ska få en bild av över vad som ska göras. Material och kom-
ponenter som behövs för byggnationen har beställts av entreprenörerna, eller ibland 
byggherren och inkommer till bygget. Byggnationen uppförs enligt ritningarna och när 
den står färdig sker besiktningar och kontroller för att se om resultatet uppfyller de 
uppsatta kraven och målen. 
 
2.1.6 Förvaltningsskedet 
 
Byggnaden tas i drift och utrustas med värme och kyla, el, vatten o dyl. En fastighets-
förvaltare står för drift och underhåll av byggnaden tills byggnadens livscykel är över 
och byggnaden ska rivas. (Svensk Byggtjänst, 2011) 
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2.2 Allmänt om BIM 
 
BIM är en förkortning för Building Information Model men det finns också andra vari-
anter, såsom Building Information Modeling och Building Information Management. 
Det relativt nya begreppet BIM har således en tämligen bred innebörd. BIM är ett sam-
lingsbegrepp för hur information skapas, lagras och används på ett organiserat sätt där 
kvaliteten säkras, som slutligen leder till att man kan utföra en produktion med utgång 
från en BIM-modell, d v s en informationsfylld 3D-modell. (Jongeling, 2008). 
 
BIM-modellering innebär själva processen som BIM-modellen genereras och förvaltas 
genom och BIM-verktyg är IT-verktygen som används till att producera och hantera 
informationen. För att en 3D-modell ska vara en BIM-modell och inte bara en 3D-
modell, krävs att modellen innehåller information om byggprocessen och byggobjektet. 
Idag används 3D-modeller i byggprojekt, men eftersom 3D-modeller bara har informa-
tion om geometrin används den mest för visualisering av ett byggobjekt. En BIM-
modell däremot innehåller information om byggprocessen och byggobjektet vilket gör 
att modellen också kan användas för att enkelt beräkna material och göra ekonomikal-
kyler på byggnadsobjektet i fråga vilket effektiviserar tidsåtgången och kostnader för 
själva arbetet (Jongeling, 2008).  
 
Möjliga tillämpningsområden med BIM är enligt Akademiska Hus (2013):  

 
 Visualisering 
 Mängdavtagning för kalkyl 
 Produktions- och tidplaner 
 Samordnad projektering 
 Förvaltning, drift 
 Indata till analyser 
 Programarbete 

 
2.2.1 4D- och 5D-modeller 
 
I en 4D-modell är dimensionen tid integrerat med en 3D-modell, vilket gör att en upp-
spelning av tidplanen för byggobjektet är möjligt i modellen. I en 5D-modell är det 
dessutom möjligt att se kostnadskalkyler av byggobjektet vilket leder till att det ges en 
bild av tidplanen och kostnader över tiden i modellen (Jongeling, 2008). Ett program 
som har stöd för detta är Vico Office vilken det förklaras närmare om i kapitel 2.7.4. 
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2.3 BIM i projekteringsskedet 
 
Projekteringsskedet är idag ett skede där olika discipliner, såsom arkitekter, konstruk-
törer och VVS-konsulter, med hjälp av CAD-verktyg tar fram digitalt underlag till pro-
duktions- och förvaltningsskedet. Arbetet sker ofta i 2D-CAD och underlaget består då 
av beskrivningar, ritningar och mängdförteckningar som redovisas på så sätt att det 
framkommer hur våningsplan, sektioner och detaljer ser ut. Då dessa underlag produ-
ceras manuellt finns risk för att de inte stämmer överens med varandra och om det 
dessutom sker en revidering av ett underlag som påverkar de andra underlagen ökar 
risken. Begränsningar i visualiseringen av byggobjektet kan också förekomma då delar 
av byggobjektet kan vara gömda i 2D-modellen (Jongeling, 2008). 
 
Genom att istället projektera mot en BIM-modell som innehåller information om bygg-
objektet och dess delar kan riskerna med felberäkningar och krockar minskas. Skillna-
den är att man i det här fallet använder en modell som innehåller 3D-objekt som alla 
underlag kan utgå från. Från dessa objekt kan man få ut olika parametrar såsom mate-
rial, egenskaper, längd, höjd, area, volym m m, som ska kunna generera alla underlag 
som behövs då de är kopplade till modellen. Detta innebär att om en revidering sker 
förändras alla påverkade parametrar automatiskt, d v s 2D- och 3D-visualiseringen av 
byggobjektet i olika planer och skalor blir automatiskt korrekta, precis som materiallis-
tor och beskrivningar av byggobjekt. Detta leder till att även de olika underlagen som 
utgår från modellen blir korrekta vilket säkrar kvaliteten för hela projekteringsskedet. 
Tanken är att alla som är inblandade i projekteringen ska kunna komma åt informatio-
nen som finns sparad i modellen för att kunna använda sig av den eller för att utföra 
revidering (Jongeling, 2008). 
 
2.3.1 Fördelar 
 
I Rogier Jongelings forskningsrapport BIM istället för 2D-CAD i byggnadsprojekt 
(Jongeling, 2008) finns en tabell som visar skillnaden i tid och kvalitet mellan projek-
tering i 2D-CAD och BIM för framtagning av underlag. Tabellen är baserad på uttalan-
den av arkitekter och teknikkonsulter. Värdena är uppskattningar och bedömningar då 
inga mätvärden för tid och kvalitet kunde uppvisas av dem, se Tabell 1.  
 
Tabell 1: Jämförelse mellan BIM och 2D CAD i tid och i kvalitet att producera underlag (Jongeling, 
2008). 

 Skillnad i tid Kvalitet 
2D-ritningar     
System- och Bygglovshandling   
-   A   0 - 20%   Oförändrad / Minskning Högre 
-   K   0 - 10%   Oförändrad / Minskning Högre 
Bygghandlingar   
-   A 30 - 50%   Minskning Mycket högre 
-   K - plan / sektion  10 - 20%   Minskning Mycket högre 
-   K - tillverkning  30 - 40%   Minskning Mycket högre 
-   VVS 20 - 30%   Minskning Mycket högre 
-   El   0 - 20%   Oförändrad / Minskning Högre 
   
Beskrivningar, rapporter och materialmängder   
-   A 50 - 70%   Minskning Mycket högre 
-   K 50 - 70%   Minskning Mycket högre 
-   VVS 50 - 70%   Minskning Mycket högre 
-   El 30 - 40%   Minskning Högre 
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Tabell 1 visar alltså att det går att nå upp till 50 – 70 % tidsbesparing för vissa arbets-
moment i projekteringsskedet, framför allt i slutskedet. Arkitekterna och teknikkonsul-
terna upplever även en högre kvalitet på de olika momenten.  
 
Projektering med BIM skapar större arbetsbelastning i början jämfört med den tradi-
tionella projekteringsmetoden i 2D-CAD, se Figur 1. Arbetsbelastningen minskar dock 
under projekteringsskedets gång, på grund av bättre samarbete mellan konsulter och 
färre fel i projektplanen. I slutändan leder detta till minskad arbetsbelastning, jämfört 
med den traditionella projekteringsmetoden. 

 
Figur 1: Skillnaden i arbetsbelastning för projektering med BIM-verktyg (Jongeling, 2008). 

 
Varför arbetsbelastningen är högre i startskedet av projekteringsskedet är för att BIM-
verktygen är mer komplexa än 2D-verktygen vilket ställer högre krav på utbildning och 
kompetens. Även byten av arbetssätt och verktyg anpassat till BIM-metoden bidrar till 
den ökade arbetsbelastningen i startskedet (Jongeling, 2008). 
 
2.3.2 Samordning av discipliner 
 
Vid traditionellt projekteringsskede hanteras information i 2D-ritningar där flera disci-
pliner har varit med och påverkat underlagen. Dessa kan vara svåra att tyda för en ak-
tör under produktionsskedet och ofta behövs flera olika ritningar för att kunna 
åstadkomma en komplett bild över projektet. Problem kan uppstå med att få ritningar-
na att gå ihop i verkligheten och frågor som kunde ha blivit lösta under projekterings-
skedet måste lösas under produktionsskedet vilket kan skapa extra kostnader och 
förseningar i tidplanen.  
 
Vid BIM-projektering kan dessa problem undvikas då det finns en 3D-modell som de 
inblandade disciplinerna kan utgå från. De använder sig då av olika verktyg som är 
möjliga att integrera med en gemensam plattform. De olika disciplinerna kan alltså 
arbeta i ett program som är anpassat för deras verksamhet, men som har ett filformat 
som en annan disciplin kan integrera med sitt eget program. Till exempel kan en arki-
tekt rita byggnadsobjektet i sitt program, spara det i ett filformat som konstruktören 
kan öppna i sitt program, där han sedan har byggnaden att utgå från när han bestäm-
mer dimensioner på balkar o dyl, vilket minskar risker för konflikter mellan olika sy-
stem. En projektledare kan sedan granska 3D-ritningen och upptäcka eventuella fel och 
krockar i modellen och enkelt åtgärda dem. Problemen är alltså åtgärdade innan bygget 
går in i produktionsskedet vilket kan spara tid och pengar (Jongeling, 2008). 
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2.3.3 Nytta av BIM vid kalkylering och analyser  
 
För att hålla projektet inom tidplan och budget samtidigt som kundens krav uppfylls 
måste olika typer av analyser och kalkyler genomföras. Idag görs kostnadskalkyler, 
energikalkyler o dyl genom att för hand, med hjälp av 2D-ritningar, hitta information 
om olika byggnadsdelar och sedan räkna på areor, avstånd, volymer m m på dessa för 
att få fram ett resultat. Det finns risk för felberäkningar av stora projekt när många 
delar ska tas med i beräkningarna och framför allt går det åt mycket tid och kostnader 
för att manuellt ta fram kalkyler och analyser.   
 
Vid arbete med BIM i projekteringsskedet kan BIM-modellen användas för att direkt 
kunna ta fram information till kalkyler och analyser. Detta minskar tidsåtgången jäm-
fört med om detta måste beräknas manuellt vilket i sin tur också minskar kostnader för 
kalkylering och analyser. Framför allt blir kvaliteten på resultatet bättre då risk för fel-
beräkningar minskar (Jongeling, 2008).   
 
 
2.4 BIM i produktionsskedet 
 
När underlagen för projektet skapats i det traditionella projekteringsskedet kan det, 
som tidigare framkommit i rapporten, uppstå problem när projektet kommer till pro-
duktionsskedet. Underlag i 2D-ritningar kan feltolkas och problem måste lösas på ar-
betsplatsen. Det finns risk för att produktionen måste stannas upp för att dessa 
problem ska kunna lösas, vilket kan orsaka förseningar i tidplanen, ökade kostnader 
och kompromisser vad gäller produktkvaliteten (Jongeling, 2008). 
 
Vid BIM-projektering fungerar samordningen bättre under projekteringsskedet, vilket 
gör att underlagen som skapas håller högre kvalitet än vad de brukar göra under det 
traditionella projekteringsskedet och detta underlättar vid produktionsskedet. Det ska-
par fördelar som till exempel materialeffektivitet, då man kan minska spillet genom att 
underlagen innehåller mer exakt information om mängder av material. Under kontinu-
erliga möten på arbetsplatsen kan 3D-modellen användas som hjälpmedel för sam-
granskning mellan de olika aktörerna på arbetsplatsen och kommunikationsprocessen 
mellan aktörerna skulle fungera bättre jämfört med om de skulle använda sig av 2D-
ritningar. Är dessutom kostnader och tidplaner integrerade i 3D-modellen kan de med 
fördel användas under produktionen i form av 4D- och 5D-modeller. Det är inte så van-
ligt idag, men skulle underlätta under produktionsskedet avsevärt då platschefen skulle 
förmå att visualisera tidplanen och kostnader över tiden för projektet vilket skulle leda 
till att varje skede i byggprocessen vore möjliga att stämma av mot uppsatta planer och 
mål (Jongeling, 2008).  
 
2.4.1 Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbeten 
 
Enligt intervjuer i Jongelings rapport (2008) framkommer det att ändrings-, tilläggs- 
och avgående arbeten (ÄTA) orsakar en utökning av produktionskostnaderna för be-
ställaren med upp till 8-12 % med traditionell projektering. Detta kan enligt rapporten 
halveras med hjälp av BIM då underlagen blir lättare att tolka och kollisioner och fel i 
planeringen kan upptäckas innan de kommer ut i produktionen. 
 
2.4.2 Förändring av organisation 
 
I Skanskas rapport från 2010, BIM på bygget – en förstudie (SKANSKA, 2010), fram-
kommer det att deras produktionspersonal samlades till en workshop och diskuterade 
hur en organisation, som underlättar införandet av BIM i produktionen, bör se ut. Re-
sultatet blev att organisationen i stort sett borde se ut som den gjorde för tillfället. Som 
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en länk mellan projekteringen och produktionen bör dock en ny roll tillsättas. En ”BIM-
samordnare” med god uppsikt över projektet som ska kunna stötta och hjälpa produk-
tionspersonalen att hämta information ur BIM-modellen. BIM-samordnaren ska även 
fungera som en länk när projekteringsledaren lämnar över projektet till produktionsle-
daren. Ofta kan det uppstå problem då denna övergång sker, men med en BIM-
samordnare skall övergången mellan projektering och produktion kunna underlättas 
(SKANSKA, 2010). 
 
 
2.5 BIM i förvaltningsskedet 
 
Under förvaltningsskedet av ett byggnadsobjekt är BIM till god nytta. Med hjälp av 
BIM får man i förvaltningsskedet en god överblick över byggnadsobjektet då all infor-
mation i en BIM-modell sparas digitalt under hela byggnadsobjektets livscykel (Lind-
ström & Jongeling, 2011). 
 
Alla byggdelar i objektet kan granskas och vid behov förändras eller förnyas, och infor-
mation om mängder och areor kan användas till beräkning av hyreskostnader o dyl. En 
eventuell till- eller ombyggnation underlättas då man har all information om bygg-
nadsobjektet i fråga att utgå från (Tengbom, 2013). 
 
 
2.6 Hinder för implementering av BIM  
 
Även om BIM blir vanligare inom byggbranschen och det satsas mer och mer inom om-
rådet har många företag inte ännu tagit steget fullt ut för implementering av BIM i 
byggprocessen. Då BIM baseras på 3D-ritningar av ett byggobjekt krävs det att arkitek-
ter och teknikkonsulter arbetar i 3D-modeller och då dessa innehåller mer information 
än en traditionell 2D-ritning måste man i ett tidigt skede förfoga över all information 
som behövs för att kunna skapa en gångbar modell. Detta ställer krav på de inblandade 
disciplinerna, inte minst konstruktörerna. För att sedan kunna gå över till att arbeta 
med BIM tillkommer stora kostnader, till exempel licenskostnader för 3D-verktyg som 
krävs, utbildning av personal för de nya verktygen och förändring av arbetsmetod.  
 
2.6.1 Standardiseringsbehov 
 
Idag används BSAB 96 som klassifikationssystem för information om produktmodeller, 
AMA, ritningsnumreringar, mängdförteckningar, kalkyler m m. Det är en standard som 
används i Sverige och som är till för att alla inom byggbranschen ska kunna tala samma 
språk och med hjälp av det undvika missförstånd (Svensk Byggtjänst, 2013).  
 
Idag används BSAB väldigt lite i BIM-sammanhang, vilket inte är till BIM:s fördel. BIM 
kräver en informationsstruktur för att klassificering av objekt ska kunna ske, så att ob-
jektets egenskaper ska kunna definieras, vilket är en stor del av syftet med BIM. Om 
BSAB standardiseras inom BIM-projektering blir det alltså möjligt att enkelt kunna 
definiera ett objekts egenskaper i en 3D-CAD, vilket skulle innebära ett banbrytande 
steg för BIM inom branschen. En standardisering av BSAB inom BIM krävs för att BIM 
ska kunna bli framgångsrikt (Nilsson 2013). 
 
2.6.2 Filformat 
 
Ett stort hinder för att BIM ska fungera optimalt är också alla olika typer av filformat 
som finns. För att alla inblandade i projekteringsskedet ska kunna nyttja fördelarna 
med BIM krävs det att alla använder sig av filformat som fungerar i samma program. 
Det betyder att det inte går att använda sig av ritprogram från olika programtillverkare 
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då de ofta använder sig av olika filformat, utan man får förlita sig på en programtillver-
kare som använder sig av ett filformat som de inblandade disciplinerna kan arbeta 
med. Ibland krävs även samma årgång av programmet för att de ska vara kompatibla 
med varandra (Nilsson 2011a). 
 
 
2.7 Programvaror 
 
Idag finns ett antal olika programtillverkare som gör CAD-verktyg som kan användas 
för projektering med BIM, bland annat ArchiCAD, Autodesk och Tekla. CAD-verktygen 
lagrar information i filformat som endast passar en speciell programvara, vilket gör att 
det inte går att projektera i BIM med användning av verktyg av olika programtillverka-
re om de inte är kompatibla med varandra. Det finns dock två stora filformat som an-
vänds i samband med BIM idag, IFC och DWG, som de vanligaste CAD-verktygen kan 
spara information i.  
 
IFC, som är en förkortning för Industri Foundation Classes, är en öppen internationell 
standard som används till att utbyta både geometrisk och teknisk information mellan 
olika programvaror, vilket är ett behov vid användning av BIM. BIM kräver en funge-
rande kommunikation mellan olika discipliner, vilket underlättas om alla aktörer an-
vänder samma filformat (BuildingSMART, 2013). IFC-kompatibla CAD-verktyg är 
bland annat ArchiCAD (Graphisoft, 2013a), Tekla Structures (Tekla, 2013), och Auto-
desk Revit (Autodesk, 2013). 
 
DWG är ett filformat som Autodesk använder som standardformat till att utbyta infor-
mation mellan sina programvaror. Det finns även andra programtillverkare som också 
har stöd för DWG. Detta för att ha möjlighet att integreras med Autodesks programva-
ror, men formatet är inte lika brett och öppet som IFC (Autodesk, 2011). 
 
 
2.7.1 Autodesk Revit 
 
Autodesk Revit är en programvara som innehåller verktyg för arkitektur, konstruktion 
och VVS-installation. Revit Architecture för arkitektur, Revit Structure för konstruktion 
och Revit MEP för VVS. Revit är speciellt framtaget för anpassning till projektering i 
BIM genom dess möjlighet att kunna tillhandahålla verktyg för alla discipliner (Auto-
desk, 2013). 
 
Eftersom de olika disciplinerna kan arbeta med samma digitala modell av ett byggpro-
jekt finns ingen risk för att information om projektet ska förloras vid övergång mellan 
disciplinerna, vilket även underlättar för kollisionskontroll i programmet (Köhler, 
2008). Revit har dessutom stöd för standardformatet IFC vilket gör programvaran 
kompatibelt med de flesta programvaror (Autodesk 2011). 
 
2.7.2 Tekla Structure 
 
Tekla Structure är ett BIM-program för 3D-modellering av byggnadsprojekt. Tekla fo-
kuserar mindre på visualisering och mer på ett specialiserat verktyg för konstruktörer 
som ska vara öppet och enkelt att synkronisera med andra program som andra aktörer 
väljer att arbeta i (Tekla, 2013). 
 
Tekla BIMsight är ett verktyg som gör det möjligt att kombinera flera olika modeller 
med hjälp av filformatet IFC och sedan upptäcka kollisioner mellan modellerna. Detta 
gör det möjligt att lösa många problem redan under projekteringsskedet (Tekla, 
2012a). 



 11 

Enligt en artikel i Byggindustrin -08, då Tekla Software precis som idag fokuserade på 
ett verktyg främst för konstruktörer, håller de inte med Autodesk angående en pro-
gramvara som kan tillhandahålla verktyg för alla discipliner. Leif Granholm, dåvarande 
vd för Tekla Software i Sverige, säger i artikeln Generalister mot specialister när pap-
persritningar blir BIM att, ”De programvaror som vill vara duktiga på allt kollapsar 
under sin egen tyngd.” (Köhler, 2008) 
 
2.7.3 Graphisoft ArchiCAD 
 
ArchiCAD är ett annat 3D-verktyg som kan användas i samband med BIM-
projektering. Programmet är IFC-kompatibelt och används till skapande av ritningar 
samt utförande av mängd- och energiberäkningar (Graphisoft, 2013a). 
 
ArchiCAD använder sig av lagring på en så kallad BIM-server som gör att det går att 
hantera stora mängder data i programmet samtidigt som det underlättar för andra ak-
törer att samarbeta var i världen de än befinner sig, eftersom det är lätt för dem att 
komma åt informationen (Graphisoft, 2013b). 
 
2.7.4 Vico Office 
 
Vico Office är ett så kallat 5D-BIM verktyg som integreras av olika områden, såsom 2D-
ritningar, 3D-ritningar, tidplanering och kalkylering. Modeller från Revit, Tekla och 
ArchiCAD är möjliga att integrera i programmet och tillsammans med tidplaner och 
kalkyler är det möjligt att skapa en så kallad 5D-modell av projektet. Vico Office under-
lättar alltså för mängdavtagning av material, kalkylering och tidplanering och detta kan 
vara till nytta under anbudsskedet. Programmet finns översatt till svenska och gräns-
snittet ska vara mycket enkelt att hantera (Vico Office, 2013a).  
 
I artikeln Bättre anbud med Vico 5D (Asplind, 2011) talar Magnus Imland om produk-
tionsmodellen i 3D från Vico:  
”Med en 3D-modell kan vi snabbt se hur mycket byggmaterial som går åt. Vi kan ock-
så ta fram tidplaner som håller och med stor exakthet kostnadsberäkna och prissätta 
materialet.” (Asplind 2013) 
 
Peab använder sig redan idag av 3D-modeller i Vico Office för mängdavtagning, plane-
ring och kalkylering av projekt (Vico Software 2013b). För projektet Mall of Scandina-
via, ett bygge med en kontraktsumma på 3,5 miljarder kronor som Peab är 
totalentreprenör för (PEAB, 2011), använder man sig av 5D-BIM med Vico Office för 
mängdavtagning och kalkylering. För 3D-modellering används Tekla BIMsight som 
Mikael Kastell, BIM-samordnare i projektet, anser passar bäst till att sammankoppla 
flera olika modeller med enligt artikeln Mall of Scandinavia – PEAB optimized design 
and construction process with Open BIM (Tekla, 2012b). Eftersom det är ett IFC-
kompatibelt verktyg går den att integrera med andra modeller och sammanlagt rör det 
sig om 150 olika modeller som är hopsatta i Tekla BIMsight, tack vare filformatet IFC. 
Då Peab var totalentreprenör kunde de ställa kravet på konsulterna att använda sig av 
BIM och inkludera det i sina offerter och det kravet fick de igenom (Tekla, 2012b). 
 
Figur 2 och Figur 3 visar hur ett exempelprojekt kan se ut efter dag 13 respektive dag 
43 genom nyttjning av 4D-simulering i Vico Office.    
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Figur 2: 4D-simulering i Vico Office, dag 13 (Vico Office, 2013c) 
 

 
 

Figur 3: 4D-simulering i Vico Office, dag 43 (Vico Office, 2013c) 
 
 
2.8 Exempel på BIM-projekt 
 
Den 20 maj 2011 tog regeringen i Storbritannien beslutet att implementera BIM i alla 
led vilket har drivit på införandet av BIM i Storbritannien. Andra länder som ligger 
långt framme när det gäller implementering av BIM är Singapore, Norge, Finland, 
Tyskland och USA (Åkerlund, 2013).   
 
I Sverige pågår idag ett antal pilotprojekt inom BIM där arbetsmetoden testas för att se 
om det en dag kan bli det naturliga sättet för ett företag att arbeta med alla sina projekt. 
Exempel på dessa är bland annat Nya Karolinska Solna och Malmö Live.  
 
2.8.1 Nya Karolinska Solna 
 
Sveriges största BIM-projekt sker just nu i Solna där Skanska bygger Nya Karolinska 
Solna. Byggkostanden för projektet uppgår till 14, 5 miljarder kronor (NKS, 2011) och 
för att säkra kvalitet och tid i ett projekt i den omfattningen förutsätts det att BIM an-
vänds. För att projektet ska kunna ske i BIM jobbar fyra personer på heltid med att 
driva BIM i projektet. De är experter inom sina arbetsområden och fungerar som stöd 
för kollegorna i hur BIM-verktygen ska användas (Nilsson, 2011b). 
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2.8.2 Malmö Live 
 
Malmö Live är Malmös nya konsert- och hotellanläggning och är ett pågående projekt 
som Skanska är huvudentreprenör för. IFC används som filformat och byggkonstruktö-
rerna har projekterat med hjälp av Teklas BIM-programvaror där Tekla BIMsight står 
för samordningen mellan stål och betong (Asplind, 2013).  
 
 
2.9 Entreprenadformer  
 
Hur ett företag ska kunna använda BIM beror på hur beställaren valt att entreprenad-
formen ska se ut. Beroende på om beställaren vill ha stort inflytande på projektets ut-
formning, eller om det ansvaret ska lämnas över på en entreprenör, påverkar valet av 
entreprenadform. Man kan säga att det finns två olika typer av entreprenadformer – 
utförandeentreprenad och totalentreprenad. Till utförandeentreprenader hör delad 
entreprenad och generalentreprenad (Svensk Byggtjänst, 2012). 
 
2.9.1 Utförandeentreprenad 
 
Vid en utförandeentreprenad har beställaren det största ansvaret. Beställaren anlitar 
till en början projektörer som tar hand om projekteringen. Handlar det om en delad 
entreprenad anlitar beställaren sedan entreprenörer där en av entreprenörerna ansva-
rar för samordningen av sidoentreprenörerna. Är beställaren erfaren, t ex ett fastig-
hetsbolag, kan ansvaret på samordningen av entreprenörerna ligga på honom.  
 
Handlar det om en generalentreprenad är skillnaden att den utsedda generalentrepre-
nören anlitar underentreprenörer. Den utsedda generalentreprenören ansvarar då även 
för att det finns tillgång till hjälpmedel på arbetsplatsen, d v s bodar, ställningar o dyl 
(Byggledarna, 2007). Se Figur 4 för exempel på utformning. 

 
Figur 4: Utförandeentreprenad (Trenad, 2013) 

 
Eftersom beställaren ansvarar för projekteringen betyder det att en entreprenör har 
små möjligheter att påverka projektets utformning, vilket betyder att entreprenören 
inte kan ställa krav på BIM, utan det är upp till beställaren att ställa ett sådant krav 
(Byggledarna, 2007). 
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2.9.2 Totalentreprenad 
 
Vid en totalentreprenad ansvarar beställaren endast för att ordna avtal med en total-
entreprenör som då ansvarar för projektering, samordning av entreprenörer och för att 
förfrågningsunderlagets krav och mål uppfylls (Byggledarna, 2007). 
 
Ett förfrågningsunderlag över de krav som ställs på den blivande produkten, till exem-
pel rambeskrivning, formuleras på ett sätt som gör det möjligt för anbudsgivaren att 
veta vad beställaren vill ha, men som ändå innebär att anbudsgivaren måste tillhanda-
hålla egna tekniska lösningar o dyl (Svensk Byggtjänst, 2012). 
 
Anbud av entreprenörer lämnas in då de har gjort en förprojektering och den som utses 
till totalentreprenör har möjlighet att projektera på ett sätt som är anpassat till produk-
tionen vilket underlättar för entreprenören (Byggledarna, 2007). Se Figur 5 för exem-
pel på utformning. 

 
Figur 5: Totalentreprenad (Trenad, 2013) 

 
Eftersom totalentreprenören har ansvaret för projekteringen är det möjligt för denne 
att ställa krav på att konsulterna ska projektera med BIM (Byggledarna, 2007). 
 
2.9.3 Sammanfattning av entreprenadformer 
 
Då entreprenören har liten möjlighet att påverka projektering vid utförandeentrepre-
nader, krävs det att projektet utformas i form av en totalentreprenad om entreprenören 
vill bedriva ett BIM-projekt.  
 
Vid annan entreprenadform krävs det att byggherren ställer krav på BIM. Vid tidpunkt 
för artikeln Bim-kraven är här… men på vad? från mars 2013, har sex statliga bygg-
herrar infört krav på BIM i sina projekt. Byggherrarna är Akademiska Hus, Trafikver-
ket, Fortifikationsverket, Specialfastigheter, Riksdagsförvaltningen och Statens 
Fastighetsverk (Jongeling, Lindström och Samuelson, 2013), vilket är ett stort steg för 
implementering av BIM i byggbranschen i Sverige. Krav på BIM inom projektering och 
produktion skulle innebära att entreprenörerna bör ha implementerat detta för att ha 
möjlighet att kunna vinna offentliga upphandlingar.  
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BIM kan dock användas vid ett anbudsskede även vid beställningar utan krav på BIM, 
till att skapa en mer komplett bild av förfrågningsunderlaget, vilket kan vara till nytta 
vid mängdavtagning och kalkylering av produkten.  
 
 
2.10 BIM på Skanska 
 
Enligt Skanskas rapport BIM på bygget – En förstudie från 2010 (SKANSKA, 2010) 
bör ett nybyggnadsprojekt med en storlek på 50-100 miljoner kronor användas som 
BIM-pilotprojekt. Krav på ett öppet standardfilformat bör ställas på projektörerna för 
att de olika disciplinernas programvaror ska kunna samordna med varandra. IFC, som 
är ett öppet filformat kan användas, men också Revits programvara fungerar. Risker 
kan dock förekomma i form av höga investeringskostnader för verktyg och licenser för 
programvaror, ökade projekteringskostnader, dålig samordning mellan olika discipli-
ners programvaror, otillräcklig kunskap om BIM som arbetssätt ute på arbetsplatsen 
samt buggar i programvaror. På samma gång kan BIM utgöra stora nyttor vilket har 
framkommit tidigare i rapporten (SKANSKA, 2010).  
 
 
2.11 Handbok för användning av BIM  
 
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF, 2009) har tillsammans med sju 
byggmästareföretag skapat handboken BIM för byggmästare för att försöka sprida 
användningen av BIM. I BIM för byggmästare framkommer det hur ett projekt bör 
vara uppbyggd för att möjliggöra användning av BIM. Handboken tillhandahåller in-
formation för mindre och medelstora byggmästare hur användning av BIM ska kunna 
ske. Kortfattat kommer här en beskrivning för hur projekteringsledaren ska handla och 
hur det ska gå till i produktionen enligt handboken (SBUF, 2010). 
 
2.11.1  Projekteringsledare 
 
Inför beslut om införande av BIM i ett projekt bör projekteringsledaren ha klart för sig 
vilka möjligheter BIM kan medföra och hur möjligheterna med BIM ska kunna nyttjas i 
projektet. Med utgång från projektets mål, undersöks det vilka tillämpningsområden 
det finns för BIM och utifrån detta väljs ambitionsnivån för arbete med BIM. Projekte-
ringsledaren bör undersöka vilka resurser med lämplig kompetens som redan finns i 
projekterings-, produktions- och förvaltningsskeden och vilka konsulter som bör kon-
taktas för att möjliggöra användning av BIM. Val av programvara bör ske och under-
sökning över vilka programvaror projektörerna använder bör göras. Det bör ställas krav 
på projekterarna att A- och K-ritningar ska ritas i 3D-modeller som är möjliga att integ-
rera med varandra för att samgranskning och kollisionskontroller ska kunna ske 
(SBUF, 2010). 
  
Utbildning om hur modeller används och vilka möjligheter BIM medför är en förut-
sättning för användning av BIM och alla i projektgruppen bör gå utbildning inom detta. 
Det bör finnas någon med kunskap om BIM tillgänglig som kan ge stöd under upplär-
ningsprocessen. För att projekteringsledaren sedan ska kunna skapa en så bra 3D-
modell av byggnaden som möjligt tillsammans med projektörerna, kan stöd från plats-
chef, installationssamordnare m m behövas (SBUF, 2010). 
 
Vid projektets start ska det utses en så kallad BIM-samordnare med kunskap om BIM 
och nya arbetssätt som bör har erfarenhet inom både projektering och produktion. Om 
inte ansvaret att vara modellsamordnare ligger på någon av projektörerna, kan BIM-
samordnaren även vara ansvarig för det. Se Figur 6 för exempel på hur BIM-
samordnaren kan integreras i projektorganisationen. Kravställare och granskare inom 
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projektering och produktion måste i ett tidigt skede vara mer aktiva under början av 
processen jämfört med vid traditionellt byggande (SBUF, 2010). 
 

 
Figur 6: Antagen organisation hos byggmästaren (SBUF, 2010) 

 
2.11.2 Produktionen 
 
I produktionen bör alla ha viss kunskap om möjligheterna med BIM och hur modeller 
ska användas. Vinsterna med att använda BIM bör tydliggöras för att produktionsper-
sonalen ska få bevis för att det är lönsamt.  
 
Innan produktionen startar bör vissa förutsättningar skapas. Till exempel ska en stöd-
person för BIM (ev BIM-samordnare) utses, som samverkar med bland annat projekte-
ringsledaren, kalkylerare och inköpare, se Figur 7. Platschef och arbetsledare bör 
besitta kunskaper i att navigera i modeller och hantera mängdavtagning (SBUF, 2010). 
 

 
Figur 7: Produktionsorganisation (SBUF, 2010) 
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2.12 Peab och BIM 
 
I artikeln Peab rullar ut bim-mattan brett (Hindersson, 2011) berättar Andreas Furen-
berg, BIM-samordnare på Peab, att ambitionen för Peab är att på sikt ska i princip alla 
projekt vara gjorda med BIM och all mängdavtagning ska kunna ske med hjälp av en 
BIM-modell. I en rapport där Peab undersökte vad de kunde ha för nytta av BIM fast-
slogs det att det fanns goda möjligheter att tjäna mycket tid och pengar. Kostnaderna 
skulle minska kraftigt bara genom bättre kvalitet på handlingar och möjlighet till kolli-
sionssamordning med hjälp av BIM, vilket skulle leda till färre fel inom produktionen.  
 
Peab arbetar idag med BIM utifrån tre olika nivåer:  
 

Nivå 1. Samordning av en 3D-modell i egenutvecklade projekt och totalentrepre- 
nader (Hindersson, 2012) där ytor, volymer och visualiseringar av en 
byggnad presenteras och som kan användas till kollisionskontroller (Hin-
dersson, 2011). 

Nivå 2. Nivån inkluderar mängdavtagning av 3D-modellen där till exempel dör- 
rar, fönster och balkar förekommer, dock ospecificerade, vilket gör att 
grova kalkyler av byggnaden kan ske (Hindersson, 2011). 

Nivå 3. Den högsta nivån där en detaljerad bygghandling tagits fram med BIM.  
De olika disciplinerna har samordnats och skapat en kollisionsanalyserad 
3D-modell vilken kan användas av kalkylerare till att utföra mängdberäk-
ning på (Hindersson, 2011).  

 
Efter detta är tidplanen relativt enkelt att genomföra och det är möjligt att simulera och 
visualisera det fortlöpande produktionsskedet o s v. Nya pilotprojekt ska startas upp 
och målet är att den första nivån av BIM ska uppnås, vilket bör vara tämligen enkelt 
enligt Furenberg i artikeln, men det kommer att behövas BIM-samordnare och koordi-
nerare som stöttar i projekten och konsulter som begär 15 procent prisöverslag för att 
arbeta med BIM (Hindersson, 2011).  
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3 Resultat av litteraturstudie 
 
BIM har olika betydelse inom olika delar av byggprocessen vilket leder till att Peabs 
användningsområde för BIM beror på hur ett projekt ser ut. Handlar det till exempel 
om ett projekt som Peab ska projektera i BIM blir förändringarna större än om en BIM-
projektering redan utförts av beställaren. Det blir dock förändring i arbetsmetoden om 
BIM ska användas, men vilken typ av entreprenadform det handlar om eller hur bestäl-
laren vill att projektet ska utföras, spelar in på vad det är för förändringar som krävs för 
Peab.  
 
Då det under teoridelen framkommit inom vilka områden det finns användning för 
BIM, anser författaren, med antaganden baserade på informationen som framkommit i 
teoridelen, att man i stort sett kan säga att det finns fyra olika scenarier för Peab Kiruna 
och deras inblandning med BIM: 
 
Totalentreprenad 
 

1. Beställare ställer krav på BIM. Peab måste ansvara för projektering och produk-
tion i BIM. 

2. Beställare ställer inte krav på BIM, utan Peab väljer att bedriva projektering och 
produktion i BIM på eget bevåg. 

 
Utförandeentreprenad 
 

3. Beställare har ställt krav på BIM och utfört projektering i BIM. Peab måste 
kunna tolka förfrågningsunderlag i BIM för att kunna utföra mängdavtagning 
och kalkylering och produktionen måste utföra arbete med utgång från en BIM-
modell. 

4. Peab gör på eget bevåg om förfrågningsunderlag i 2D till en BIM-modell och ar-
betar effektivare i anbudsskedet och kan eventuellt lägga ett lägre anbud än 
konkurrenterna.  

 
 
3.1 Olika scenarier för Peab i Kiruna 
 
För att visa vilket scenario som innebär störst lönsamhetspotential för Peab i dagsläget, 
beskrivs tillvägagångssättet för de fyra scenarierna med utgångspunkt från informatio-
nen som erhållits i litteraturstudierna. 
 
3.1.1 Scenario 1 
 
Totalentreprenad där byggherre ställt krav på BIM. Beställaren vill ha en byggnad med 
god kvalitet med en kvalitetssäkrad BIM-modell som kan nyttjas under byggnadens 
hela förvaltningsperiod och väljer då att ställa krav på att entreprenörerna ska använda 
sig av BIM. Ett förfrågningsunderlag i form av till exempel en rambeskrivning formule-
ras för anbudsgivarna så att det är möjligt för dem att lämna anbud.  
 
Peab lämnar sedan ett anbud i form av en påbörjad BIM-modell från en arkitekt som de 
andra teknikkonsulterna fått utgå från när de angett pris för sina konsulttjänster. I 
BIM-modellen kan också egna tekniska lösningar lätt presenteras.  
 
Peab vinner anbud och ansvarar för projektering av handlingar och anlitar en projekte-
ringsledare som ska veta vad det finns för möjligheter med BIM och hur BIM ska kunna 
nyttjas i projektet. En BIM-samordnare utses innan projektets start som ska finnas som 
stöd för projekteringsledaren och produktionsledaren. Tillsammans med BIM-
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samordnaren utför projekteringsledaren en undersökning över vilket filformat som ska 
användas till BIM-modellen. Vill man till exempel arbeta med Autodesk Revit under-
söks det om det finns konsulter som använder programvara som går att integrera med 
Revit eller om filformatet IFC ska användas, som är ett öppnare format som fler kon-
sulter har möjlighet att skapa modeller för. Med detta som utgångspunkt upphandlas 
en grupp av projektörer inom olika discipliner som får kravet att använda BIM, genom 
att skapa 3D-modeller med detaljinformation om byggnadsobjekt, t ex BSAB-koder, 
som går att integrera med alla inblandade discipliners modeller. Genom att samma 
filformat används kan de olika disciplinerna kommunicera bättre än på traditionellt vis 
och med stöd från BIM-samordnaren ska projekteringsledaren kunna samordna detta 
på ett bra sätt. Licens för programvara till att samordna flera modeller krävs och kan 
utgöra en stor kostnad för Peab. BIM-samordnaren tillhandahåller även utbildning om 
hur BIM-modeller används och vilka möjligheter BIM medför till alla inblandade i pro-
jektgruppen. 
 
Projekteringen har förhoppningsvis utmynnat i en kollisionskontrollerad BIM-modell 
som är färdig för produktion. BIM-samordnaren finns som stöd för de inblandade i 
produktionsskedet och hjälper dem att läsa av informationen som finns i modellen. 
Mängdavtagningar och kalkyler har gjorts på ett enkelt sätt utifrån BIM-modellen, vil-
ket gör det enkelt för inköparna att köpa in material och tjänster för produktionen. Är 
tidplanering kopplat till modellen är det möjligt att simulera utseendet av byggnaden 
vid valfri tidpunkt i produktionsskedet och jämföra med hur det förhåller sig med verk-
ligheten för att se om tidplaner hålls.  
 
Byggnaden färdigställs och förvaltning påbörjas. BIM-modellen av byggnaden under-
lättar i förvaltningsskedet genom att all information om byggnaden finns tillgänglig 
under hela byggnadens livscykel vilket underlättar för eventuella framtida ombyggna-
tioner och renoveringar o s v.  
 
3.1.2  Scenario 2 
 
Totalentreprenad där Peab väljer att projektera i BIM. Beställaren gör som i Scenario 1 
och skickar ut ett förfrågningsunderlag som innehåller en rambeskrivning över vad som 
önskas av anbudsgivaren. Peab väljer att bedriva BIM i projekterings- och produktions-
skedet tack vare av alla fördelar BIM medför inom skedena och ställer då krav på kon-
sulterna inom projekteringen att använda BIM och går tillväga som i Scenario 1. 
Skillnaden blir att Peab får informera de inblandade i projektet, främst de inom pro-
duktionen, vad de tjänar på att arbeta i BIM.  
 
3.1.3  Scenario 3 
 
Utförandeentreprenad där beställare har utfört projektering i BIM. Beställaren har till-
sammans med anlitade projektörer framställt ett förfrågningsunderlag som består av 
en BIM-modell istället för 2D-ritningar, vilket har skapat ett effektivare projekterings-
skede för dem. Peab är då tvungen att lämna anbud med utgång från BIM-modellen. 
BIM-modellen innehåller all information som finns om olika byggnadsdelar i byggna-
den och Peab kan få fram den informationen genom att i modellen klicka på valfri 
byggnadsdel. Av BIM-modellen kan Peab sedan utföra mängdavtagningar, kalkylera 
och hämta ut ritningar och snitt från valfri plats i modellen. Från Peabs sida krävs då 
att det finns någon på företaget med kompetens att utföra mängdavtagning och kalky-
lera utifrån en BIM-modell.  
 
Peab vinner anbudet och BIM-modellen används sedan i produktionsskedet, där en 
BIM-samordnare finns som stöd för de inblandade i produktionsskedet för att hjälpa 
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till att färdigställa byggnaden. Byggnaden går sedan vidare till förvaltning där BIM-
modellen också kan användas. 
 
 
3.1.4  Scenario 4 
 
Utförandeentreprenad där Peab väljer att göra om förfrågningsunderlag till en BIM-
modell. Beställaren skickar, precis som vanligt vid en utförandeentreprenad, ut ett för-
frågningsunderlag som innehåller projekterade handlingar som då används för att ent-
reprenören ska kunna lämna anbud på ett projekt. Handlingarna över till exempel en 
byggnad kommer i form av 2D-ritningar, tekniska beskrivningar av byggnaden samt 
beskrivning över hur arbetet ska utföras.  
 
På traditionellt vis utför man mängdberäkning för kostnadskalkyler genom att manu-
ellt mäta från en 2D-ritning vilket lätt kan leda till felberäkningar. Genom att istället, 
med 2D-ritningarna som utgångspunkt, skapa en informationsfylld 3D-modell, d v s en 
BIM-modell av förfrågningsunderlaget, kan felberäkningar undvikas samtidigt som 
mängdavtagningen även blir lättare att utföra. En BIM-modell redan i anbudsskedet 
hjälper också att skapa en god bild för entreprenören över vad som ska byggas och om 
det finns några fel i förfrågningsunderlaget. Modellen kan också vara till fördel för ent-
reprenören när beställaren vid prövning av anbud får en BIM-modell att utgå ifrån. Det 
krävs dock att Peab har kompetensen att kunna skapa en BIM-modell från förfråg-
ningsunderlaget, som kan användas till att ta fram kostnadskalkyler och annan infor-
mation som krävs för att lämna anbud. Mängdavtagning kan t ex ske i Autodesk Revit 
där en informationsfylld 3D-modell med utgång från förfrågningsunderlaget ritas upp.  
 
Vinner Peab anbudet är det sedan möjligt att utföra produktion på traditionellt vis ut-
ifrån de projekteringshandlingar som finns. Man kan även välja att använda BIM-
modellen som tagits fram i anbudsskedet och nyttja en programvara som t ex Vico Offi-
ce till att visa byggnaden i 4D och 5D under produktionsskedet. Detta skulle dock kräva 
att en BIM-samordnare finns tillgänglig för att beskriva för produktionsledare med 
flera hur modellen läses av.  
 
 
3.2 BIM på Peab i Kiruna 
 
Av projekt som beställs i Kiruna är inte så många av dem totalentreprenader utan det 
handlar mest om utförandeentreprenader. Detta innebär att det i dagsläget inte är ak-
tuellt för någon stark prioritering för Peab om hur BIM ska bedrivas i ett projekterings-
skede i en totalentreprenad, utan fokus skulle först och främst ligga på hur BIM kan 
nyttjas i utförandeentreprenader. Eftersom de stora beställarna i Kiruna inte heller 
ännu ställer krav på att entreprenörerna ska använda BIM betyder det att Peabs priori-
tering i dagsläget bör ligga på hur man kan nyttja BIM i ett anbudsskede där förfråg-
ningsunderlag av ett projekt består av 2D-ritningar. När kompetensen för detta finns 
står Peab också redo den dag beställaren ställer krav på BIM eller när ett förfrågnings-
underlag i form av en BIM-modell tas emot och då kan de andra scenarierna vara aktu-
ella.  
 
För att Peab i Kiruna ska kunna åstadkomma detta krävs det att det finns personer med 
kompetens att använda CAD-verktyg och att fördelarna med BIM informeras till de 
inblandade inom projektorganisationen så att de kan skapa sig en tydlig bild över ar-
betsmetoden och hur den kan underlätta vid ett anbudsskede. Det bör även finnas stöd 
från en kunnig inom BIM för att kalkylerare och beställare m fl kan utföra sina uppgif-
ter med utgång från BIM-modellen. Licenskostnader för programvaror krävs, vilket kan 
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stå för en stor kostnad, men som kommer vara till stor nytta om företaget kan nyttja 
möjligheterna med programvarorna.  
 
Nästa steg, vid vinst av anbud, torde vara att fortsätta använda sig av BIM-modellen i 
produktionsskedet. Som tidigare framkommit i rapporten skulle det då krävas en BIM-
samordnare som stöd för de ansvariga inom produktionen så att de kan tolka BIM-
modellen och nyttja fördelarna med den. För att möjligheten till att nyttja BIM-
modellen även ska finnas för underentreprenörerna skulle Peab behöva informera dem 
om hur informationen i den kan erhållas och kanske även stå för programvaror för dem 
om de inte har de verktyg som krävs.  
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4 Tillämpning av BIM i anbudsskede 
 
För att på ett djupare sätt beskriva hur man kan använda sig av BIM i Scenario 4, som 
är det mest intressanta scenariot för Peab i Kiruna, har en mängdavtagning genomförts 
av en 3D-modell som kompletterats med information av olika slag om olika byggnads-
delar, vilket gör det till en BIM-modell. Mängdavtagningen har gjorts med programmet 
Autodesk Revit som beskrivs i kapitel 2.7.1. Möjligheterna med att utföra mängdavtag-
ning av en BIM-modell beskrivs för att visa fördelarna jämfört med det traditionella 
sättet där manuell mängdavtagning av 2D-ritningar sker.  
 
Till Autodesk Revit är det möjligt att ladda ner mall-filer som innehåller ett givet utbud 
av grundinställningar och i det här fallet har en svensk mall från Witu AB (2013) an-
vänts (Default(SVE).rte), där olika byggnadsdelar finns med i form av Families, eller på 
svenska Familjer. Detta underlättar för användning av standardbyggnadsdelar, men 
det är även möjligt att skapa egna familjer, d v s byggnadsdelar av olika slag med nöd-
vändig information om dem.   
 
En befintlig 3D-CAD av en byggnad gjord av författaren har använts för att visa vad 
programmet kan erbjuda för möjligheter vid mängdavtagning. Allt eftersom en 3D-
modell byggs upp i programmet uppdateras samtidigt andra vyer i programmet, exem-
pelvis planritningar som sedan är möjliga att måttsätta. Detta gör det enkelt att få upp 
olika vyer av byggnaden. I detta fall har måttsatta planritningar och fasad- och sek-
tionsritningar av byggnaden gjorts och finns som Bilaga 1 och Bilaga 2 för att visa ex-
empel på hur byggnaden kan se ut i ett vanligt förfrågningsunderlag.  
 
Byggnaden är ett tvåplanshus med ytterväggar med lågt U-värde som är uppbyggda på 
följande vis: 
 

 Panel 
 Luftspalt med spikläkt  
 13 mm utegips  
 45 mm liggande träreglar + 45 mm isolering  
 195 mm stående träreglar + 195 mm isolering  
 45 mm liggande träreglar + 45 mm isolering  
 Plastfolie 
 12,5 mm gipsskiva 

 
Med hjälp av programmets möjligheter att göra så kallade Material Takeoff Schedules 
har mängdavtagningar av olika material i byggnaden utförts för att visa vad som är 
möjligt med programmet.  
 
Nyttovärden som kan erhållas med hjälp av programmet är t ex: 
 

 Identifiering, t ex littera 
 Mängder över objekt, t ex ytor, längder, volymer m m 
 Fastställande av läge i byggnad, våningar m m 
 Fastställande av typ av utrymme 
 Eventuellt egenskaper som brandklass, ljudklass m m 
 Byggnadsdelars innehåll, t ex typ av isolering, gipsplattor m m 

 
Byggnaden som mängdavtagningen har utförts på innehåller tre olika typer av väggar. 
Genom att skapa så kallade Schedules går det att utföra mängdavtagning av olika bygg-
nadsdelar. 
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4.1 Mängdavtagning i Autodesk Revit 
 
Programmet har i detta fall fått kommandot att visa vald information om alla väggar 
som finns i byggnaden. Det som valts att visas är littera, längd, bredd, area, volym och 
brandklass av vägg. Information om littera och brandklass är information som använ-
daren måste fylla i själv om inte mallen innehåller information om detta.   
 
Genom att, som visas i Figur 8, markera en vägg i Schedules, visas det vilken vägg det 
handlar om, på alla vyer som innehåller väggen i fråga. 
 
 

 
Figur 8: Area av markerad yttervägg 

 
 
I detta fall visas 3D-vyn och planritningen av byggnaden. Totalt sett handlar det om ca 
307 m2 vägg i byggnaden där ytterväggen står för ca 181 m2.  
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Det är även möjligt att visa vad olika byggnadsdelar innehåller för material. Figur 9 
visar hur ytterväggen i detta fall är uppbyggd.  
 

 
 

Figur 9: Ytterväggens uppbyggnad 
 
 

Ytterväggens uppbyggnad bestäms när modellen ritas upp, men går att ändra när man 
vill.  
 
All information som modellen anses behöva kan läggas in och Figur 10 visar hur en 
BSAB-kod är tillagd för ytterväggen.  

 

 
 

Figur 10: Ytterväggs BSAB-kod 
 



 25 

I Schedules går det sedan att välja vilken information som ska visas och Figur 11 visar 
hur det ser ut när BSAB-koder för väggarna lagts till och som sedan visas i en förteck-
ning över väggarna.  

 

 
Figur 11: BSAB-koderna i Schedules 

 
 

Det har nu framkommit hur information om hela väggar kan se ut, men det går även att 
gå djupare och se hur mycket material av olika slag det finns i väggarna. Genom att 
göra en så kallad Material Takeoff kan man sammanställa information om materialen 
som familjerna innehåller. 
 
Figur 12 visar vilka material som används som väggmaterial i byggnaden och i detta fall 
har programmet fått kommandot att visa information om alla gipsskivor som finns i 
väggarna. 

 

 
 

Figur 12: Material Takeoff 
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Se Figur 13 och Figur 14 för förteckning över gipsskivor.  
 

        
 
   Figur 13: Gipsskivor i byggnad Figur 14: Specifik gipsskiva visad i 3D-modell 

 
 

Som Figur 13 visar, innehåller ytterväggen 176,5 m2 gipsskivor. Innerväggarna innehål-
ler tillsammans 444 m2 + 52 m2 gipsskivor. Den stora mängd gipsskivor som innerväg-
garna innehåller beror på att byggnadens innerväggar är uppbyggda med dubbla lager 
gipsskivor.  
 
Som tidigare visats med ytterväggen, är det även möjligt att visa i valfri vy vilken vägg-
del det handlar om när materialet i väggen markeras. Figur 14 visar att den markerade 
väggen innehåller 27,5 m2 gips, d v s dubbla lager gipsskivor på båda sidor av träregel-
stommen.  
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Figur 15 visar en sammanställning av arean för väggarnas alla material. 
 

 
 

Figur 15: Sammanställning av byggnadens alla väggars innehålls area 
 
 
Utan tilläggsprogram kan programmet inte dela upp reglar och isolering, utan reglar 
och isolering delar på samma area vilket betyder att användaren manuellt får räkna ut 
hur stor del av ytan som innehåller reglar samt isolering. Figur 15 visar att både inner-
väggar och ytterväggar innehåller vertikala reglar, medan horisontella reglar endast 
finns i ytterväggen och där i två lager.  
 
Information om alla byggnadsdelar i byggnaden går som sagt att sammanställa och 
Figur 16 visar ett exempel över vad arean av takets byggnadsdelar är. 
 

 
 

Figur 16: Roof Material Takeoff  
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Tegelpannor på 40,5 m2 är markerat i Schedule och i 3D-vyn på Figur 16 visas det var 
de befinner sig. 
 
Det är även möjligt att sätta en kostnad på valfritt material för att sammanställa kost-
naderna av materialet i hela byggnaden, se Figur 17 och Figur 18.  
 

                            
 
Figur 17: Kostnad per m2 för gipsskiva                Figur 18: Sammanställning av kostnad för gips 

 
 

Kostnaden för 1 m2 gipsskiva sattes till 50 kr.  
 
I Schedule läggs parametern pris/m2 till tillsammans med en parameter för pris/m2 * 
area. Programmet sammanställer alla kostnader och det är då möjligt för användaren 
att på ett snabbt sätt se vad kostnaderna för gipsskivorna uppgår till, se Figur 18. Gips-
skivorna för ytterväggen kostar ca 8800 kr medan kostnaderna för de dubbla lagren 
gipsskivor för innerväggarna uppgår till nästan 25000 kr. Detta kanske användaren 
anser vara alldeles för mycket och kan då enkelt ta bort ett lager gipsskivor i innerväg-
garna för att se hur mycket mindre kostnaderna då blir, se Figur 19. 
 



 29 

 
 

Figur 19: Minskade kostnader för gipsskivor 
 
 

Direkt får användaren en kostnad på den nuvarande arean av gipsväggar. Figur 19 visar 
att den totala kostnaden sjönk från 33600 kr till 21200 kr för gipsskivorna.  
I detta genomförande har dock dubbla lager av gipsskivor i innerväggarna ändå valts 
vilket resten av resultatet av utförandet baseras på.   
 
Genom att man enkelt kan markera en vägg är det därför lätt att se vad gipsskivorna för 
just den väggdelen kostar, se Figur 20. 
 

 
 

Figur 20: Specifik gipsskiva med kostnad visad i 3D-modell 



 30 

Det är även möjligt att lägga till egna parametrar i förteckningarna och Figur 21 visar 
en tillagd parameter där en spillfaktor på 1,1 är tillagd på kostnaderna av gipsskivorna 
genom att en egen formel skapats.  
 

 
 

Figur 21: Egen parameter 
 
 

Figur 22 visar hur sammanställningen av den nya parametern ser ut och visar vad varje 
gipsskiva kostar med en tilläggsfaktor på 1,1.  
 

 
 

Figur 22: Spillfaktor 1,1 
 
 

I Figur 23 har rumsförteckning och fönsterförteckning lagts till i en Sheet som går att 
skriva ut. Dessa förteckningar har på ett enkelt sätt skapats genom att sammanställa 
alla rum och alla fönster i varsin förteckning. Istället för att t ex räkna alla fönster och 
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skapa förteckningar av dem med utgång från 2D-ritningar sammanställs dessa på ett 
mycket enklare sätt med hjälp av programmet.  
 

 

 
Figur 23: Förteckning över rum och fönster 
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5 Diskussion och slutsats 
 
Resultatet diskuteras och analyseras. 
 
 
5.1 Diskussion  
 
Vid arbetets inledande skede antogs BIM vara ett relativt konkret begrepp som kunde 
vara någorlunda lätt att förstå. Men begreppet visade sig vara väldigt brett. Enligt flera 
artiklar och intervjuer var det för många väldigt oklart vad BIM innebar. Var det en 
teknik, en metod eller allt tillsammans? För författarens egen del tog det ett tag att för-
stå vad begreppet BIM egentligen gick ut på. Det visade sig emellertid att begreppet 
BIM var ett sorts samlingsbegrepp för hur en BIM-modell skapas och används. BIM 
innebar dessutom olika förändringar beroende på vilken del i byggprocessen det hand-
lade om och ur en entreprenörs synvinkel beror även utseendet på byggprocessen på 
vilket typ av entreprenadform det handlar om. Detta gör att en entreprenörs påverkan 
av BIM helt enkelt beror på hur situationen ser ut för tillfället.  
 
Eftersom studien gjordes för Peab i Kiruna utfördes ett resultat över litteraturstudierna 
för Peabs påverkan av BIM i olika situationer och hur BIM till en början bör introduce-
ras i företaget. Information över hur BIM bör nyttjas vid olika entreprenadformer sak-
nades vilket ledde till att resultatet formades genom antaganden baserade på den 
litteraturstudie som framkommit i teoridelen. Fyra scenarier för Peab i Kiruna togs 
fram. Dessa var total- och utförandeentreprenad där beställare ställt krav på BIM samt 
total- och utförandeentreprenad där beställare inte ställt krav på BIM, men där Peab i 
Kiruna ändå kunde välja att arbeta med BIM. För dessa scenarier förklarades det hur 
en användning av BIM kan ske och vilket av de fyra scenarierna som ansågs vara det 
mest intressanta för Peab i Kiruna i dagsläget. Då projekt för Peab i Kiruna i dagsläget 
mest handlar om utförandeentreprenader ansågs Scenario 4 vara det mest intressanta 
för företaget. Med detta som utgångspunkt utvecklades en djupare beskrivning över 
hur BIM kan underlätta för Peab i Kiruna vid Scenario 4, som alltså skulle innebära att 
ett förfrågningsunderlag görs om till en BIM-modell. 
 
För ytterligare underlag till den teoretiska delen, var det från början tänkt att intervjuer 
med kunniga inom BIM skulle genomföras, men eftersom begreppet BIM tog ett tag att 
förstå, närmade sig slutskedet av studietiden vilket ledde till att en intervjustudie aldrig 
kändes mogen för rapporten. En sådan intervju skulle dock kännas relevant för vidare 
arbete och författaren borde, med de kunskaper om BIM som denne besitter i dagslä-
get, kunna vara i stånd att ställa vettiga frågor där efterföljande svar bör vara möjliga 
att förstå.  
 
 
5.2 Slutsats 
 
Syftet med detta examensarbete var att ta reda på hur Peab i Kiruna på bästa sätt kan 
nyttja möjligheterna som finns med BIM samt redogöra för några av de förändringar 
BIM kan innebära jämfört med nuvarande arbetsmetoder.  
 
Med utgång från litteraturstudierna framställdes teoridelen vilket ledde till en sam-
manfattning som förklarade hur Peab i Kiruna skulle fungera med BIM och hur de på 
bästa sätt skulle kunna nyttja fördelarna med BIM. Med de omständigheter som råder, 
kom författaren fram till den slutsatsen att BIM främst bör vara intressant för Peab i 
Kiruna i ett anbudsskede. D v s ett skede där ett förfrågningsunderlag kommit in på 
traditionellt vis och som sedan görs om till en BIM-modell som går att använda för 
mängdavtagning. Fördelarna och skillnaderna med användning av en BIM-modell för 
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mängdavtagning visades upp i en praktisk del där programmet Autodesk Revit nyttjats. 
Att använda en BIM-modell till mängdavtagning och kalkylering bör innebära stora 
fördelar i ett anbudsskede för företaget och större möjligheter för dem att kunna skapa 
vinnande anbud på ett enklare sätt. För att kunna göra det skulle dock licenser för pro-
gramvaror som kan användas till detta behövas, vilket kan utgöra stora kostnader, sam-
tidigt som kompetensen att kunna skapa och nyttja en BIM-modell måste finnas på 
företaget.  
 
Detta bör vara första steget för en implementering av BIM i företaget, vilket kan utgöra 
grunden för att Peab senare kan nyttja BIM under produktionsskedet och eventuellt 
också vid en totalentreprenad där de har hand om projekteringen. I och med att den 
stora samhällsomvandlingen av Kiruna närmar sig, innebär det att nya jobb av många 
olika beställare kommer att beställas. Förekomsten av totalentreprenader i Kiruna 
kommer då möjligtvis att utökas och är då Peab i Kiruna i framkant inom BIM kommer 
det ha stor betydelse för dem. 
 
BIM är fortfarande på experimentstadiet med diverse pilotprojekt runt om i landet och 
det finns ännu inte någon fastslagen modell som det bara är att följa, utan var och en 
får pröva sig fram med ett pilotprojekt som utgår från de tips och råd som finns för att 
arbeta med BIM. Det mesta tyder dock på att BIM är framtiden inom byggbranschen, 
som idag är en väldigt konservativ bransch som använder sig av traditionella metoder 
inom många områden. En bransch som skulle må bra av lite mer tekniskt inflytande 
vilket skulle leda till en effektivare byggprocess. Om Peab i Kiruna kan vara ledande 
inom detta skulle det innebära stor möjlighet för dem att kunna skapa ett försprång till 
sina konkurrenter samtidigt som de skapar ett mervärde för sina kunder.  
 
Den stora brist på kunskap om BIM som finns idag bidrar till att byggbranschen fortfa-
rande är traditionell i sådan stor utsträckning, men förhoppningsvis ska denna studie 
bidra till att skapa större medvetenhet och intresse för den nya arbetsmetod som BIM 
innebär, framför allt för Peab i Kiruna som studien utförts för.  

5.2.1  Fortsatt arbete 
 
Fortsatt arbete bör för Peab i Kiruna vara att undersöka vidare vilka programvaror som 
skulle vara mest intressanta att skaffa licenser för samt anlita en kunnig inom BIM, 
som finns som stöd i projektorganisationen och som även kan hjälpa till vid ett produk-
tionsskede om utvecklingen med BIM på företaget skulle fortsätta åt det hållet.  
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Bilaga 2: Måttsatt planritning Plan 1 och Plan 2, Hus (A1) 


