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Sammanfattning 

Virtual Design and Construction är något som NCC ligger i framkant med och det är 
en position de vill stärka i sin strategi för kommande år. Arbetsmiljö är även det en 
sådan sak som ligger högt på listan där. Genom att kombinera dessa två ska det då 
förhoppningsvis vara möjligt att använda VDC integrerat med arbetsmiljön i ett led till 
att minska på olyckor på arbetsplatserna.  
 
Syftet med detta projekt har därför varit att undersöka på vilka sätt som det är möjligt 
att arbeta med VDC och arbetsmiljöfrågor. Genom att använda programvaror som kan 
tillämpa VDC kunde då en 4D-simulering möjliggöras. Arbetet med att sätta upp 
simuleringen har under arbetsgången analyserats vilket har lett till att syftet kunde 
besvaras.  
 
Resultatet av arbetet visar på att det finns ett antal olika sätt som det är möjligt att 
använda VDC i arbetsmiljöfrågor. Där är planering och visualisering de viktigaste 
resultaten. Genom att simulera hur en byggnad konstrueras går det då att upptäcka 
eventuella riskmoment i förtid och på så sätt blir det en bättre planering.    
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Abstract 

Virtual Design and Construction is a work process in which NCC are in the front seat.   
It's a position they would like to strengthen with their company strategy for the coming 
years. Working enviroment is also a matter of high priority within the strategy. By 
combining these two matters it will then hopefully be possible to use VDC integrated 
with the working environment in part to the reduction of accidents at the construction 
sites. 
 
The purpose of this project has been to examine the ways in which it is possible to work 
with VDC and safety issues. By using software that can implement VDC a 4D simulation  
was made possible. The process to set up the simulation was analyzed, which led to the 
results that could put answers to the purpose. 
 
The result of the work shows that there are a number of ways where it is possible to use 
the VDC combined with working enviroment. In which planning and visualization are 
some of the key results. By simulating the construction of a building it is possible to 
detect risk factors that could emerge during the process of construction and by that 
obtain a better planning tool. 
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Förord 

Detta examensarbete är det avslutande arbetet vid den treåriga utbildningen till 
Högskoleingenjör i Byggteknik vid Umeå Universitet. Arbetet genomförs under våren 
2016 och omfattar 15 högskolepoäng.  
 
Varför jag valde denna projektinriktning är för att jag finner det intressant med hur 
3D-modeller kan integreras i byggprocessen och vill gärna vara med i att det införs till 
större grad. Att sedan få med arbetsmiljö i det också kändes som en bonus då det är en 
viktig fråga inom byggbranschen. 
 
Jag vill tacka NCC och min handledare Jennie Åberg för möjlighet och stöd till att 
utföra detta arbete. Tack till Josef Ulander på NCC för hjälp och rådgivning angående 
programvarorna. Till sist vill jag även tacka min handledare på universitetet Fredrik 
Häggström för hjälp med rapportstruktur och vägledning i projektet. 
 
 
Stefan Persson 
Umeå , Juni 2016 
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1 Inledning 

Virtual Design and Construction (VDC) är ett arbetssätt som blir alltmer vanligt 
förekommande i byggbranschen. Genom att använda en 3D-modell till att visualisera, 
simulera och planera byggprocessen går det att upptäcka problem och risker redan i 
planeringsskedet. Om detta sedan även tillämpas på arbetsmiljöarbeten ska det 
förhoppningsvis leda till att det går att förutspå var farliga moment i arbetet kan uppstå 
och på så sätt eliminera risken för olyckor. 
 
Det är tyvärr så att inom byggbranschen är olyckor mycket mer vanligt förekommande 
än inom andra branscher enligt Arbetsmiljöverket (2015), som är den myndighet som 
jobbar med dessa frågor om olyckor och skador på jobbet. De belyser två punkter som 
är särskilt viktiga för att minska på olyckor inom byggbranschen. Dessa två punkter 
citeras nedan (Arbetsmiljöverket, 2015). 
 
”Skapa möjligheter för en god arbetsmiljö redan vid planeringen och projekteringen 
av en byggarbetsplats”  
 
”Genomföra byggnadsarbetena med hjälp av god planering, samordning och 
uppföljning med fokus på arbetsmiljö och säkerhet” 
 
Det är alltså väldigt viktigt med planering av arbetsmiljö. Vilket även nämns i 
arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbeten (AFS 1999:3, 6).  
Paragraf 5b säger att  
 
”Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska se till att planering 
och projektering sker i så god tid före arbetenas utförande att det är möjligt att 
samordna arbetena utan att arbetsmiljörisker uppstår på grund av tidsbrist vid 
samordningen.” 
 
Med hjälp av VDC redan i planeringsskedet ska det förhoppningsvis kunna gå att ta 
arbetet med arbetsmiljö ett steg längre och på så sätt minska olyckor inom 
byggbranschen. 
 

1.1 Bakgrund 
Detta projekt utförs i sammarbete med NCC Construction AB, som är ett av de större 
bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa med sina 18000 anställda och 
med en omsättning på 62 miljarder kronor (NCC,a). Ett av NCCs byggprojekt i Umeå, 
Tväråns trädgårdar används som referensprojekt. Det är ett byggprojekt där det 
konstrueras fem nya lägenhetshus med 21 lägenheter i vardera. 3D-modellen och 
tidplanen som används kommer från detta projekt (NCC, b). 
 
Nyligen har NCC tagit fram en ny strategi för lönsam tillväxt som ska gälla år 2016-
2020 (NCC 2016, 11). Strategin uppdelas enligt följande, se figur 1. 
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Figur 1 uppdelningsområden för NCC's strategi 

Under blocket ”operational excellence” har NCC som ambition att fortsätta utveckla 
arbetet med VDC för att kunna öka lönsamheten på marknaden. NCC har även en 
ledande position inom arbetet med VDC som de hoppas på att stärka med den nya 
strategin.  
 
De har även hållbarhetsmål som innefattar arbetsmiljö uppsatta för samma period. 
Där  är den långsiktiga visionen noll olyckor på arbetsplatserna och som mål till 2020 
hoppas de kunna minska olyckorna med 50% jämfört med 2015. (NCC 2016, 15) 
 
I och med dessa strategimål ligger detta projekt bra i tiden då det behandlar både VDC 
och arbetsmiljö samt att NCC just nu gör en satsning på att undersöka hur VDC och 
arbetsmiljö kan samverka. Där är fallskydd en bra ingång till arbetet eftersom det 
uppstår många arbeten där risk för fall föreligger på en byggarbetsplats. Det finns även 
bra kunskap om just skyddsräcken vid stomresning vilket gör att det blir bra bakgrund 
när nya metoder testas. 

1.2 Projektbeskrivning 
Projektet går ut på att utföra en 4D-simulering på stommen och skyddsräcken i ett av 
NCCs byggprojekt. Det kommer att utgå från en färdig 3D-modell på ett av husen vid    
referensprojektet.  
 
Arbetet utförs med en modell som är av ett hus som redan är uppbyggt. Men det antas 
att detta projekt ska utföras redan i planeringsskede för att sedan finnas med under 
hela byggtiden.  
 
För att utföra arbetet kommer programvarorna Autodesk Navisworks och Autodesk 
Revit att användas. Varför just dessa används är på grund av tillgängligheten och att 
det NCC använder dem. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka på vilka sätt det är möjligt att 
använda VDC när det kommer till arbetsmiljöarbeten genom hela byggprocessen.  
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1.4 Mål 
Målet med detta arbete är att analysera utfallet av 4D-simuleringen för att utvärdera 
och avgöra om det är genomförbart och ger någon nytta att använda VDC integrerat 
med arbetsmiljö i ett byggprojekt.  

1.5 Avgränsning 
Som avgränsning görs att arbetet endast handlar om skyddsräcken vid uppbyggnad av 
stommen i byggprojektet. Eftersom det finns en färdig 3D-modell på stomme och att 
det är det första som konstrueras i verkligheten också. En annan avgränsning är att en 
färdig tidplan tillhandahålls av NCC för simuleringen. NCC tillhandahåller även 
färdiga familjer på skyddsräcken som går att importera in i modellen. 
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2 Teori 

Här presenteras de begrepp som ämnar att ge läsaren djupare förståelse om vad 
projektet handlar om. Läsaren ges även en genomgång av de programvaror som 
används i projektet och viktiga funktioner hos dessa. Teorierna har inhämtats genom 
litteraturstudier på internet och i litteratur där de källritiskt har analyserats. 

2.1 BIM 
Begreppet BIM har visat sig vara ganska svårtolkat. Beroende på i vilket sammanhang 
det används kan det ha olika betydelse . BIM alliance Sweden (2014) har  definerat 
begreppet med två förklaringar. Den ena är ByggnadsInformationsModell, som 
handlar om själva modellen. Då syftas det på en 3D-modell av en byggnad. Den andra 
förklaringen är ByggnadsInformationsModellering. Det syftar på arbetssättet att skapa 
och använda informationen som en eller flera BIM-modeller innehåller. 
 
I boken BIM Handbook (Eastman et al. 2011, 1) defineras begreppet enligt följande 
citat: 
 

Med BIM-tekniken (byggnadsinformationsmodellering) konstrueras en 
eller flera virtuella, exakta modeller av en byggnad digitalt. De stödjer 
designen genom alla faser och möjliggör bättre analyser och kontroll 
än manuella processer. När dessa datorgenererade modeller är klara 
innehåller de exakt geometri och information som behövs för att stödja 
konstruktions-, tillverknings- och inköpsaktiviteter genom 
vilka byggnaden realiseras. 

 
Det utgås alltså från en virtuell modell som sedan fylls med väsentlig information som 
kan vara viktig under projekttiden. 
 
Tekla, som är tillverkare av en BIM-programvara, lägger stor del av sin definition i 
information. Att det är en viktig del när det kommer till BIM eftersom konceptet 
innefattar att informationen smidigt ska kunna medföras genom hela byggprocessen. 
Från planering till förvaltning. (Tekla) 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att BIM verkligen är ett ganska otydligt begrepp. 
Men en bra definition är  att det är ett arbetssätt som handlar om att skapa och använda 
smarta 3D-modeller av en byggnad som innehåller mycket information om hela 
byggnaden. 

2.2 BIM-dimensioner 
Vid arbete med BIM talas det om att arbeta med olika dimensioner. De vanligaste 
dimensionerna är 2D, 3D, 4D och 5D. Nedan beskrivs varje dimension mer ingående. 
(Vico software, 2016) 
 
Den delen som alltid funnits med i byggbranschen är helt vanliga ritningar. Dessa går 
in under 2D-BIM. Även fast teknologin med BIM har kommit långt är fortfarande 
vanliga tvådimensionella ritningar viktiga när det kommer till produktionen av en 
byggnad. Rapporter som kan tas fram ur ritningsprogrammen går också in under 
denna dimension. Det kan till exempel vara en mängdförteckning på hur många 
skyddsräcken som finns med i modellen. 
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Det vanligaste formatet alla tänker på när det kommer till BIM är att arbeta med en 
3D-modell. Men 3D-BIM är mer än bara en modell på ett hus, det handlar även om vad 
det går att använda modellen till. Två exempel på saker som går in under den tredje 
dimensionen är kollisionskontroll och mängdavtagning. 
 
Med kollisionskontroll menas att det går att kontrollera alla inlagda byggkomponenter 
för att undersöka om de kolliderar med varandra. Detta är vanligt när det kommer till 
installationer då det oftast är de som kan krocka. På så sätt undviks att problem med 
kollisioner uppstår i produktionen.  
 
Modellen går även att användas till att ta ur mängder och volymer. Programmet som 
modellen ritas i räknar även ut hur stor volym och area en byggnadskomponent har. 
Det kan även göras mängdavtagningar som visar hur många av en viss komponent som 
finns i byggnaden. 
 
Den fjärde dimensionen inom BIM är tid och planering. Inom 4D-BIM handlar det om 
att integrera 3D-modellen med tidplanen för projektet. Genom att göra kopplingar 
mellan tidplanen och byggnadskomponenter i modellen erhålls ett planeringsverktyg. 
Med hjälp av detta går det också att simulera uppbyggnaden av konstruktionen och på 
så sätt visualisera hela produktionen.  
 
Att hantera kostnader och bedöma lönsamheten i ett byggprojekt är den femte 
dimensionen. Med hjälp av mängderna ur 3D-BIM och planeringen i 4D-BIM går det 
att integrera 5D-BIM för att beräkna kostnaden för projektet och även om vald 
arbetsmetod är lönsam. 

2.3 VDC 
Virtual design and construction eller virtuell projektering och byggande som VDC 
betyder på svenska är ett arbetssätt som innefattar BIM men är mer omfattande av 
andra processer också. För att citera BIM Alliance Swedens (2014) förklaring vad VDC 
innefattar är det enligt följande: 
 
”Begreppet VDC innefattar tre delar: produkten (det planerade byggnadsobjektet), 
organisationen (som ska planera, bygga och förvalta detta) och processen (som 
organisationen ska följa under arbetet)” 
 
Alltså handlar inte VDC bara om hur en BIM-modell används utan det är hela 
processen med organisationens arbete som det består av (Veidekke).  

2.4 Programvaror 
För att kunna arbeta med BIM och VDC krävs sådana programvaror som är kompatibla 
med att utföra dessa arbeten. Följande programvaror som används i projektet är 
exempel på just en sådan programvara.  

2.4.1 Autodesk Revit 
Revit är en BIM-programvara som utvecklats av företaget Autodesk (2016). 
Programmet används för att göra ritningar i 2D-vy och utifrån det byggs även en 3D-
modell upp. Revit innehåller en mängd olika användbara funktioner varav de som 
används i projektet förklaras mer ingående. 
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Figur 2 visar levels (Autodesk Knowledge Network, 2016a). De delar in byggnaden i 
våningsplan och det gör även så att en planvy för varje våning uppstår. Alla 
komponenter som ritas in på en våning blir då kopplade till den våningen.  
 

 
Figur 2 Levels i Revit (Skärmdump ur programvaran) 

 
2D-vyn är den vy som det är vanligast att arbeta i och här finns det också många 
funktioner att välja på (Revit Zone). Som figur 3 visar finns en meny längst upp där det 
går att välja på olika byggdelar. Till exempel kan väggar väljas och där går det även att 
bestämma hur väggen ska vara uppbyggd. Sedan är det bara att rita ut väggarna och 
bestämma mått på dem. Det går även att placera ut dörrar, fönster och andra 
byggnadskomponenter i denna vy. 
 

 
Figur 3 2D vyn i Revit (Skärmdump ur programvaran) 
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Det som ritas i 2D-vyn kan sedan kontrolleras i 3D-vyn. Där går det att se att allt ser ut 
som det ska och att till exempel fönster sitter på rätt höjd. Figur 4 visar hur 3D-vyn kan 
se ut efter att ha ritat väggar och tak i 2D-vyn. Genom att klicka på valfri byggnadsdel 
går det att justera mått och liknande även i denna vy. På så sätt går det att arbeta i både 
2D- och 3D-vy (Revit Zone).  
 

 
Figur 4 3D vyn i Revit (Skärmdump från programvaran) 

 
En annan funktion med programvaran är att det går att lägga till parametrar för alla 
byggnadsdelar (Autodesk Knowledge Network, 2015). Shared parameters som syns i 
figur 5 är sådana parametrar som kan delas mellan olika projekt och de går sedan att 
ladda in i varje projekt under project parameters. Om modellen skall användas till 4D-
simulering går det att lägga till en parameter som gör att de delar som skall kopplas till 
en viss tidpost i en tidplan får ett speciellt id. Detta görs med shared parameters. 
Parametrar är alla de textrader som syns under Floor plan i figur 5. 
 



 
8 

 

 
Figur 5 Parametrar i Revit (Skärmdump från programvara) 

 
Som nämnt tidigare kan BIM-program även användas till att ta ut mängder ur 
modellen (Autodesk Knowledge Network, 2016b). Revit har den funktionen och med 
hjälp av Schedules går det att välja vilken komponent som ska mängdas och vilka 
parametrar som skall vara med. Figur 6 visar en mängdlista över väggar. Där syns 
volymen för varje väggtyp, längden, vilken våning det är på med mera. Schedules går 
också att använda till att fylla i information för byggnadsdelarna. Det går att skriva i de 
rutor som är tomma, vilket betyder att det inte behövs manövereras runt i 2D eller 3D 
vy och sedan klicka på varje komponent för att fylla i ett värde. Utan det går att göra 
via Schedules.  
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Figur 6 Schedules i Revit (skärmdump från programvara) 

 
 
Revit är kompatibelt med att använda ett såkallat öppet och neutralt filformat. 
Industry Foundation Classes (IFC) är ett sådant format som gör det möjligt att öppna 
BIM-modeller oavsett vilken programvara som används. På så sätt spelar det ingen roll 
vilken programvara alla olika projekterare använder. (Building SMART) 

2.4.2 Autodesk Navisworks Manage 
Navisworks Manage är liksom Revit en BIM-programvara som är framtaget av 
Autodesk. Programmet används för att optimera byggprocessen genom sina olika 
funktioner. Det kan vara simulering, kollisionstester med mera. Navisworks är ett 
verktyg för att kunna förutse moment som kan vara kritiska under byggskedet 
(Symetri). Några av dessa funktioner förklaras mer utförligt nedan.  
 
I Navisworks finns det något som kallas för Sets (Autodesk Knowledge Network, 
2016c). Det betyder att det går att spara valda byggkomponenter i programmet till en 
egen gruppering som sedan går att namnge. Om detta set sedan markeras går det att 
sedan att se i modellen vilka ingående delar som har blivit sparade genom att de blir 
blåmarkerade. Figur 7 visar på detta, där är grunden sparad i ett set och som det går 
att se blir den blå vid markering. Dessa Sets kan sedan användas vid en 4D-simulering. 
I simuleringsverktyget går det att automatiskt koppla dessa till den tidpost som de hör 
till. Det är dock viktigt att hålla koll på namngivningen av dessa set då de måste ha 
samma namn som det ID varje tidpost ges i tidplanen. Det är det som ger den 
automatiska kopplingen.  
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Figur 7 Sets i Navisworks (Skärmdump från programvara) 

Det finns också en sökfunktion i programmet där det går att söka på allt i modellen. 
Till exempel går det att söka efter alla olika parametrar som finns på varje komponent 
i Revit (Autodesk Knowledge Network, 2016d). Sökningen går även den att spara i Sets 
vilket  gör att varje gång modellen uppdateras från till exempel Revit så ligger 
sökningen kvar. Alla nya komponenter som kommer in som har något med i 
sökfiltreringen kommer då att hamna under det Set de sparats i. På så sätt behövs inte 
alla nya saker sökas om på nytt utan det sker automatiskt (Autodesk Knowledge 
Network, 2016c). Figur 8 visar hur sökfunktionen ser ut. Där går det också att se att de 
delar som söks efter blir också blåmarkerade. På så sätt går det att kontrollera att det 
blir rätt delar som sparas.  
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Figur 8 Sökfunktion i Navisworks (Skärmdump från programvara) 

TimeLiner är funktionen i Navisworks som gör simuleringar (Autodesk Knowledge 
Network, 2016e). Där kopplas modellen till en tidplan och sedan kan programmet 
simulera konstruktionen av byggnaden. Tidplanen går antingen att göra i programmet 
eller så går den att importera från andra program som gör tidplaner. Figur 9 visar hur 
TimeLiner ser ut och som det går att se är det en lista på alla aktiviteter med start- och 
slutdatum samt ett Gantt-schema. Det går även att lägga in kostnaden för varje 
arbetsmoment i TimeLiner. Vilket gör att det går att få en översiktlig bild över vad 
kostnaden för arbetet blir.  
 

 
Figur 9 Time liner  i Navisworks (Skärmdump från programvara) 

Om det ska utföras en 4D-simulering i Navisworks går det att automatiskt koppla 
aktiviteter i en tidplan till byggnadskomponenter i modellen genom att använda ID:n 
(Autodesk Knowledge Network, 2016f). Som nämnt tidigare går det att lägga till 
parametrar i Revit där det går att ge de delar som hör till en tidpost ett speciellt ID. När 
modellen sedan exporteras in i Navisworks är det dessa IDn som bör sökas efter i 
sökfunktionen och därefter sparas med samma ID i Sets. Utöver detta är det viktigt att 
aktiviteterna i tidplanen får samma ID som komponenterna de hör till i modellen. Då 
går det att koppla ihop dessa automatiskt i. Det ska även tilläggas att det går att utföra 
kopplingen automatiskt.  
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3 Genomförande 

Arbetet med projektet började med att utföra en litteraturstudie om vilka regler som 
gäller för avstånd mellan räckesstoplar och vilka andra krav som kan komma vara 
tillämbara. Detta för att skyddsräckena som ritades in i 3D-modellen i Revit ska 
uppfylla de krav som ställs i verkligheten. Se Bilaga 1 för krav om skyddsräcken. Det  
utfördes även en okulär observation om hur skyddsräcken var uppsatta vid 
referensprojeket. Allt för att få en uppfattning om hur det utförs på en byggarbetsplats. 

3.1 Tidplan 
För att kunna utföra en 4D-simulering krävs det alltså att en tidplan finns. Tidplanen 
skapades i ett program som heter Asta Powerprojekt (Elecosoft, 2016), ett program där 
det går att skapa tidplaner i form av gantt-schema. Det utgick från den färdiga 
tidplanen som erhölls men några fler aktiviteter lades till och några delades upp i flera 
delar. Det skrevs även in det ID som ska koppla aktiviteterna samman med modellen i 
Navisworks. Figur 10 visar hur tidplanen ser ut i programmet och kolumnen till vänster 
om datumet visar varje aktivitets specifika ID. 
 

 
Figur 10 Tidplan från Powerproject (skärmdump från programvara) 

 
Navisworks kunde inte importera tidplanen om den sparades i Powerprojects egna 
format utan den fick istället sparas i Comma Separated Value-format (CSV-format) 
som är ett filformat vilket möjliggör exportering mellan programvaror med olika 
formatstandader. CSV-filen redigerades även i Excel där det lades till en till kolumn för 
om aktiviteten skulle byggas upp, rivas eller vara temporär. Sedan var filen klar för 
import till Navisworks.  

3.2 3D-modell 
Tyngden av detta examensarbete ligger i arbetet med 3D-modellen. Det är utifrån 
arbetet med programvarornas funktioner och modellen som slutsatser dragits om vilka 
sätt det går att arbeta med VDC och skyddsräcken. Arbetet med Revit och Navisworks 
har inte enbart utförts med hjälp av tidigare kunskap om programvarorna. Det har 
även använts instruktionsvideor till hjälp för att utföra vissa funktioner (Autodesk 
Revit Tutorials, 2015), (Autodesk BIM curriculum, 2013). 

3.2.1 Autodesk Revit  
När den praktiska delen av arbetet drog igång var det i Revit det började. Modellen 
som är det som ligger till grund för hela arbetet var av en IFC fil och den laddades då 
in i Revit. Dock var det vissa delar ur modellen som saknades av någon okänd 
anledning. Det fanns till exempel inte några levels som definerade våningsplanen i 
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modellen. De fick läggas till i programmet. Det var även så att det blev något fel på 
några väggar och bjälklagen vid importen. De fanns där som 3D-objekt men var 
egentligen tomma på information. Dessa byttes då ut genom att rita nya väggar och 
bjälklag på samma ställe med hjälp i Revit. Eftersom det också utgick ifrån en färdig 
tidplan delades väggarna upp så som de blivit uppbyggda i verkligheten på 
referensprojektet. Även bjälklagen delades upp i två delar eftersom det var så det 
utförts i verkligheten.  
 
När de ingående delarna i modellen hade justerats fortsatte arbetet med att rita in 
skyddsräckena runt valvkanterna. Detta gjordes i 2D-vyn i revit. Räckena som redan 
var färdiga komponenter placerades ut där de behövdes och det kontrollerades att 
avståndet mellan stolpar var inom de regler som gäller för skyddsräcken. Figur 11 visar 
hur stolpar och räcken ritats ut i Revit. Det gjordes även en kontroll i 3D-vyn att 
stolparna hamnade på rätt höjd. Om inte så var fallet justerades de så att de hamnade 
på rätt höjd. 
 

 
Figur 11 Skyddsräcken inritade i modellen 

 
 
För att 4D-simuleringen skulle se mer realistisk ut ritades det även in en enkel 
valvform. Det gjordes genom att göra en generisk modell som är snarlik en valvform. 
Det placerades även ut stolpar och räcken runt formen på samma sätt som runt 
valvkanterna.  
 
Det sista som utfördes med bearbetningen av modellen var att en parameter för 4D-
simulering lades till för varje del i byggnaden där alla delar fick ett varsitt ID. Alla 
komponenter som hörde till samma aktivitet i en tidplan fick samma ID. Figur 12 
visar ett ID för en räckesstolpe som ligger under parametern 4D_Task_ID. 
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Figur 12 Task ID hos komponent i modellen 

  
Efter att allt var klart exporterades den bearbetade modellen till Navisworks för arbete 
med 4D-simulering. 

3.2.2 Autodesk Navisworks 
När modellen laddats in från Revit till Navisworks var det första som gjordes att Sets 
sparades för alla byggdelar som sedan kan kopplas till tidplanen. Detta utfördes med 
hjälp av sökfunktionen i programmet. Den parameter som söktes efter var det ID som 
gavs till komponenterna i Revit. Sökningarna sparades sedan alltså som Sets. I Figur 
13 går det att se listan på några av de Sets i Navisworks.  
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Figur 13 Sets i Navisworks 

 
Arbetet fortsatte med att importera CSV-filen med tidplanen till Navisworks. Där 
gjordes sedan en automatisk koppling mellan aktiviteterna och de sets som hade 
sparats tidigare i programmet. När kopplingen var gjord kontrollerades att alla 
aktiviteter länkats till rätt set. Vilket går att se i figur 14 där alla aktiviteter har ett set 
kopplat till sig under kolumnen Attached.  Efter det kunde då en första simulering 
köras för att se att alla delar blev simulerade på rätt sätt. Det som inte stämde 
korrigerades med hjälp utav Revit och laddades sedan in i Navisworks igen för att få 
en så bra 4D-simulering som möjligt.  
 
 

 
Figur 14 Sets kopplade till aktivitet i TimeLiner 
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Det gjordes utöver 4D-simuleringen även litteraturstudier för att undersöka om 
Navisworks hade ytterligare funktioner som kan vara användbara när det kommer till 
att arbeta med arbetsmiljö i VDC.  
 

3.3 Tidigare planering 
Utöver arbetet med programvarorna har det även förts en diskussion med platschefen 
på referensbygget om hur planering och administration av skyddsräckeshantering 
utförts. Detta för att kunna jämföra med vad som går att utföra med VDC och på så sätt 
få en grund för att belysa fördelarna på ett bättre sätt. 
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4 Resultat 

De resultat som presenteras visar på sådana sätt som det är möjligt att tillämpa VDC i 
arbetsmiljöarbeten. Resultaten kommer ur arbetet med 4D-simuleringen och visar på 
olika funktioner hos programvarorna som kan vara användbara vid planering, 
visualisering och administrering av skyddsräcken. 

4.1 Autodesk Revit  
Följande funktioner i Revit har visat sig vara användbara när det kommer till VDC och 
skyddsräcken. 

4.1.1 2D-Ritningar 
Då stolpar och skyddsräcken ritas in i modellen går det att ta fram måttsatta ritningar 
ur Revit. Dessa kan användas för att visa på att det är tillräckligt avstånd mellan stolpar 
enligt de krav som ställs från leverantör. Ritningarna kan även användas till för att 
underlätta för yrkesarbetare. Till exempel genom att se var det ska vara stolpar går det 
att gjuta in infästningar för dessa vilket förenklar monteringen. 
 
Figur 15 en måttsatt planritning som tagits fram i Revit. Det skulle även gå att lägga till 
littera för stolpar och nät för att förtydliga ännu mer alternativt använda olika färger 
för olika typer på nät. 
  
 

 
Figur 15 Måttsatt ritning ur Revit 

 
Som det går att se i figur 16 går det även att få måttsatt ritning i andra vyer än planvy. 
I en sektionsvy går det till exempel att kontrollera att valt utförande har tillräcklig höjd 
över bjälklag.  
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Figur 16 Måttsatt vyritning ur Revit 

 

4.1.2 3D-vy 
Att manöverera sig runt i 3D-vyn i Revit kan även det vara användbart. Det ger mer av 
en helhetsbild än att bara se en platt planritning. Det ger även en första kontroll över 
att det finns skyddsräcken överallt där det ska finnas. Figur 17 visar ett exempel på 
detta. 
 

 
Figur 17 3D-vy i Revit 
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4.1.3 Mängdlista 
Genom att använda programmets funktion för mängdning av komponenter går det att 
skapa en lista över hur många stolpar och räcken som kommer gå åt i projektet. Detta 
ger ett underlag om räcken ska hyras då det går att ta reda på mängden med hjälp av 
modellen. Det går till exempel även att se i en mängdlista hur mycket åtgången är per 
våningsplan.  
 
Ett exempel på hur en mängdlista i revit kan se ut visas i figur 18. Som det går att se 
visar den hur många det finns av en viss komponent, vilken komponent det är och 
vilken våning de ska vara på. Det går även att välja andra parametrar som ska vara 
med i listan.  
 
 

 
Figur 18 Mänglista i Revit 

 
 

4.1.4 Hållfasthetskrav  
Revit går även att användas till att säkerhetsställa att de hållfasthetskrav som ställs på 
infästningen av en räckesstolpe uppfylls. Istället för att det ska lösas på plats när bygget 
väl sats igång går det att rita upp och planera i programmet. Utifrån detta kan 
produktionsritnigar sedan tas fram för att förenkla produktionen på plats eller en 
eventuell prefabricering.  Bilaga 1 och 2 visar hur ett sådant krav kan vara och om det 
till exempel krävs att ett fäste behöver dubbla reglar för att klara dessa krav går det 
genom att rita upp vart fästen ska sitta även att se vart det krävs dubbla reglar. 

4.2 Autodesk Navisworks 
Följande funktioner i Navisworks är exempel på arbetssätt med VDC som kan 
användas inom arbetsmiljö. 
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4.2.1 4D-simulering 
Genom att ha en 4D-simulering på hur byggnaden konstrueras går det då att upptäcka 
var eventuella risker eller svåra arbetsmoment kan uppstå. Simuleringen går att pausa 
när som helst och det går även då att manövrera sig runt i modellen för att enklare 
upptäcka problem. Figur 19 visar exempel på riskmoment som går att upptäcka i 
simuleringen. Som bilden visar behövs det räcken kring hisschakt och trapp under 
tiden arbeten pågår där.  
 

 
Figur 19 Exempel på riskmoment som visualiseras med simulering 

 
Om det utförts en automatisk koppling mellan tidplanen och Sets uppdateras även 
simuleringen automatiskt om det skulle ske en revidering på tidplanen. På så sätt går 
det alltid att se i förväg hur de olika momenten utförs för att konstruera byggnaden. 
Detta är även användbart vid optimering av projekt då det går att se vilka moment som 
kan köras samtidigt vilket kan effektivisera bygget. 

4.2.2 3D-vy 
Även Navisworks har en 3D-vy över modellen liksom Revit. Denna ger också en bättre 
helhet över byggnaden. Men skillnaden mot Revit är att Navisworks har en funktion 
som låter användaren gå runt i byggnaden. Vilket ger ett annat sätt att röra sig runt i 
modellen och en annan visualiseringsmöjlighet. Denna funktion visas i figur 20 och 
som det går att se i bilden går det att få en vy innifrån byggnaden som visar ganska 
realistiskt hur det ser ut. 
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Figur 20 3D-vy i Navisworks 

 

4.2.3 Mängdlista 
Navisworks mängdlista är ganska lik den i Revit men det finns större valmöjligheter i 
olika sätt att välja vilka mängder som ska tas ut. Det går till exempel att ta fram vilka 
mängder av vad som finns i ett Set, eller så går det att ta mängder per våningsplan. 
Men det går även att ta fram mängder från specifika datum ur simuleringen. Om det 
har lagts till i simuleringen att till exempel skyddsräcken ska plockas ner samtidigt som 
utfackningsväggar startar går det då att se vilket datum det sker. Därifrån går det sedan 
att ta ut mängderna ur de komponenter som blir klara den dagen. Detta är då ett 
administrativt verktyg där det går att hålla koll på hur många stolpar och räcken som 
monteras ner den dagen. På så sätt går det att veta vilken dag och vilken mängd det går 
att skicka tillbaka till hyresleverantören eller om det ska användas på en annan 
byggnad. 
 
Figur 21 visar på en sådan mängdlista som är tagen ur ett specifikt datum i TimeLiner 
där det går att se antalet inom parentes efter namnet på komponenten.  
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Figur 21 Mängdlista i Navisworks 

 

4.2.4 TimeLiner och kostnad 
TimeLiner har inte bara som funktion att skapa tidplan och simuleringar. Det går även 
att använda den till att hålla koll på kostnader i projektet. I aktivitetslistan går det att 
lägga till kolumner för total-, arbets- och materialkostnad. På så sätt går det antingen 
att analysera i förväg vad en aktivitet kommer att kosta eller vad kostnaden blev efter 
utfört arbete. Sedan när en simulering körs visas det även hur mycket kostnaden för 
projektet är fram till den dag simuleringen är på. Vilket det går att se i figur 22. Där 
visas materialkostnad och totalkostnad som exempel. 
 

 
Figur 22 TimeLiner integrerat med kostnad 

 

4.3 Tidigare planering 
På referensprojektet har planeringen av skyddsräcken utförts med hjälp av ett program 
som kan läsa 2D-ritningar i Portable Document Format (PDF). Programmet kan ta ut 
mått ur ritningarna och det går även att rita, skriva anteckningar med mera. Där har 
då stolpar och räcken ritats in manuellt på samma sätt som om det skulle ha ritats med 
papper och penna. Planeringen har alltså maximalt använt 2D-BIM vid 
referensprojektet. Figur 23 visar ett exempel på hur planeringen kunde se ut.  
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Figur 23 Exempel på tidigare planering av räcken 

 
 

 
 

Under diskussionen med platschefen kom det även fram att det svåraste momentet när 
det kommer till planeringen är taket. Eftersom det ofta byggs upp i flera olika etapper 
och det blir många tillfälliga skydd tills det att resterande del av taket är byggt och har 
tidigare blivit något som lösts på plats.  
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5 Diskussion 

Det finns alltså en rad olika områden inom VDC som kan behandla arbetet och 
planeringen med skyddsräcken. Detta projekt behandlar ganska grundläggande 
funktioner inom programvaror men som visats sig vara väl så användbara. Modellen 
som användes har inte heller varit speciellt avancerad utan den bestod endast av 
betongstomme och tak. Det ska dock tilläggas att takstolar och skyddsräcken på taket 
var inritat av en projektör för referensprojektet. I och med att det inte krävdes mer än 
att stommen var modellerad betyder det att det går att påbörja planeringen av 
skyddsräcken med hjälp av VDC så fort en första modell finns tillgänglig. 

5.1 Programvaror 
4D-simuleringen skulle inte bara vara användbar för planeringens skull. Utan den kan 
även bli användbar i en arbetsberedning med den eller de yrkesarbetare som ska utföra 
arbetet med att bygga upp byggnaden. Tror också att det kan vara nyttigt och även mer 
motiverande att beskåda hur byggnaden kommer konstrueras. Även att yrkesarbetare 
får se att det finns en planering med skyddsräcken. För av egen erfarenhet är fallskydd 
något som det gärna fuskas lite med eftersom det anses ta för långt tid i vissa fall. Ska 
inte säga att det är så på alla ställen men det är dock lite av ett sådant intryck jag fått 
på vissa arbetsplatser. Men genom att visa att det finns en planering på det hela blir 
även det en motivering till att vara seriös med fallskydd. 
 
En annan sak som skulle gå att göra med simuleringen är att ha den körandes i  realtid 
på platskontoret. Där skulle det då gå att se vilka moment som utförs för tillfället. Vid 
till exempel möten eller besök skulle det då gå att visa vart arbeten sker för tillfället och 
det går även att se hur modellen växer upp samtidigt som byggnaden gör det i 
verkligheten.  
 
Programvarornas funktioner är inte bara användbara när det kommer till planering av 
skyddsräcken utan de har också en administrativ funktion. Till exempel genom att 
använda mängfunktionen i Navisworks tillsammans med TimeLiner går det att se hur 
många räcken och stolpar som behövs vid ett visst datum. På så sätt går det då istället 
för att springa runt på en arbetsplats och räkna antalet räcken och stolpar för att 
försöka hålla ordning att gå in i modellen och ta fram det som behövs. Det ska tilläggas 
att då krävs det att arbetet i det verkliga bygget blir utfört på samma sätt som i 
modellen. 

5.2 Påstötta problem 
Arbetet med Revit har inte gått helt problemfritt. När ID lagts till för räckesstolparna 
och modellen sedan laddats in i Navisworks gick det först inte att hitta någon 
komponent vid sökningen av just det IDt. Detta berodde på att stolparna var 
uppbyggda av ihopsatta familjer i Revit och då hade bara sammansättningen fått ett 
ID men inte de enskilda delarna. Men det gick till slut att lösa genom att ge de enskilda 
delarna en parameter för ID och bestämma att de skulle ha samma värde som den 
sammansatta. 
 
Det var även lite problem med CSV-filen som skulle importeras in i Navisworks. När 
den hade redigerats i Excel och sedan sparats i CSV-format igen hittades inga 
parametrar i TimeLiner. Problemet var då att när Excel sparar filen till CSV används 
semikolon som separator mellan parametrarna istället för kommatecken. Detta kunde 
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dock lösas genom att spara som vanlig texfil och sedan gå in där och byta ut alla 
semikolon mot kommatecken.  
 

5. 3 Återkoppling till mål 
Målet var alltså att med hjälp av att utföra denna 4D-simulering sedan analysera om 
det kan vara användbart och ge någon nytta i ett byggprojekt. Där kan jag direkt säga 
att det gör det. Det behöver inte vara så att alla funktioner som presenteras i detta 
arbete behöver användas utan att det kan räcka med att till exempel endast använda 
Revit. Beroende på vad den som planerar eller leder byggprojektet känner att behovet 
är kanske det endast räcker med att en mängdlista över räckesmaterialet eller en 
ritning på hur det ska utföras. Oavsett vilket så anser jag att det förenklar att tillämpa 
VDC i både planering och administrativt under ett byggprojekts gång.      
 
Det finns dock en problematik i att det är någon som ska utföra arbetet och då krävs 
kompetens i programvarorna. Men själv tycker jag inte att det är ett stort problem. 
Finns det ett tillräckligt stort intresse i att använda arbetssättet som i detta projekt tar 
det inte så långt tid att lära sig hur programmen används. Jag till exempel hade bara 
använt Revit tidigare. Även med tidigare erfarenhet i programmet var det många 
funktioner som användes i detta projekt som var nya för mig. Navisworks hade jag 
endast sett andra personer arbeta med. En första tanke som slog mig var att en 4D-
simulering kommer ta tid att få till och att det kommer krävas mycket arbete med det 
i Navisworks. Men det visade sig vara tvärtom. Genom att använda instruktionsfilmer 
kunde problem lösas och 4D-simuleringen utföras.  

5.4 Tidigare planering 
Vid jämförelse med hur tidigare planering skett anser jag direkt att användning av VDC 
ger fördelar. Det är bara att ta alla de funktioner i resultatet och jämföra med att endast 
rita ut streck för var räcken och stolpar ska vara. Med hjälp av VDC erhålls mycket mer 
än bara en ritning över hur det ska vara, det ger mer en helhetsbild och fungerar även 
administrativt. Vilket förenklar både planering och administration.  

5.5 Rekommendationer till kommande projekt 
Eftersom detta projektarbete avgränsat sig till att endast analysera hur VDC kan 
tillämpas vid skyddsräckesarbeten kommer här  förslag på vad fortsatta studier skulle 
kunna handla om. 
 

 Fördjupning av VDC vid skyddsräckesarbeten på tak. Eftersom det visade sig 
vara svårt att planera i förtid.  

 Undersöka vilka andra arbetsmiljöaspekter som VDC kan användas till. 

 Fördjupning i hur kostnad och tid kan kontrolleras bättre i Navisworks.  
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