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Sammanfattning 

Det kommer hela tiden ny teknik. Inom byggbranschen pågår det en utveckling för att hitta arbetssätt som 

kan utnyttja dessa moderna tekniska lösningar. Begreppet BIM står för denna utveckling av 

informationshantering och handlar alltså om att effektivisera och förbättra byggprocessen. Många inom 

byggbranschen vet fortfarande inte vad begreppet står för och därför inte heller vad det innebär att arbeta 

med verktygen.  

 

Att upprätta en bra planering är en viktig förutsättning för kunna utföra ett lyckat projekt. Idag används det 

olika sätt för att upprätta planeringar inom byggbranschen men det är oftast traditionella metoder där 

resultatet presenteras i ett Ganttschema. Men det finns andra sätt och ett av dessa är Flowline som användes 

redan när Empire State Building byggdes. Ett program som använder sig av Flowline och även påstår sig 

falla under begreppet BIM-verktyg är Vico Office. De påstår att arbetssättet som används i deras program 

kan effektivisera tidplanen med 10-20 %. Som det tidigare nämns vet många inte vad det innebär att använda 

denna typ av verktyg och inte heller metoden Flowline och därför vill Skanska utreda den frågan.  

 

Syftet med studien är därför att ge läsaren kunskap om vad det innebär att planera med Vico Office samt att 

undersöka programmets flexibilitet gällande förändringar i 3D- modellen och planering. Planeringen utgick 

från en 3D-modell för Skanskaprojektet Länsförsäkringar i Umeå. Samtidigt testades programmets flexibilitet 

genom att uppdatera till nya versioner av modellen och genom att förändra hur byggnaden delas upp vid 

uppförandet. Allt detta för att resultera i en beskrivning av vad det har inneburit att genomföra arbetet.  

 

Beskrivningen visar att ett uppförande av en planering i programmet med en tidsplanspresentation i Flowline 

kräver att en rad olika moment genomförs. Några av dessa är kontroll av modellen, upprättande av kalkyl, 

mängdavtagning, upprättning av aktivitetslista, koppling av de olika delarna till varandra, platsindelning av 

byggnaden och bearbetning av tidplan i Flowline.  

 

Studien visar på att det finns fördelar med att använda den här typen av tekniska lösningar vid en planering 

utav ett byggprojekt. Det är fördelar som exempelvis en smidig platsindelning och en visuellt stark 

presentation med hjälp av Flowline. Det finns också ett flertal aspekter som det krävs att man tar hänsyn till 

för att säkerställa metodens framgång. Utöver studien behandlar Vico Office många fler funktioner som har 

samband med planeringen vilket kan göra att programmet i sin helhet blir mera fördelaktigt att använda. 

 

Vid upprättandet krävs det att modellen som används till bas för planeringen är anpassad och väl utvecklad. 

För att slippa göra om arbetet, som i vissa fall kan vara omfattande, krävs det därför att projekteringen och 

modellen tidigt är långt framgången. En risk med en planering som till stora delar utförs genom att hämta 

information från en modell är att engagemanget hos de som ska utföra arbetet minskar. Det är farligt då det är 

en av de viktigaste framgångsfaktorerna vid planering. Något som inte heller får glömmas är att erfarenhet 

och kunskap hos planerarna är väldigt viktiga aspekter för att planeringen ska bli lyckad. För det spelar ingen 

roll hur bra en tidplan är om det inte följs och det gäller därför att hitta bra arbetssätt som både involverar, 

utnyttjar erfarenheter och nya tekniska hjälpmedel. 
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Abstract 

New technical solutions is popping up all the time. In the construction industry today there is a development 

to find methods that can take advantage of these modern technological solutions. BIM is a term that stands 

for this development of information handling and therefore for the streamline and improvement of the 

construction process. But many in the industry still do not know what the term stands for and therefore not 

what it means to work with the tools. 

 

A good planning is an important condition for carry out a successful project. Today various techniques is 

used to establish plans in the construction industry but it is usually traditional methods where the results are 

presented in a Gantt chart. But there are also other ways and one of those is Flowline. It´s a technique used 

when the Empire State Building was built. A program that uses Flowline and even claim to fall under the 

concept of BIM tools are Vico Office. They claim that by planning in their program with Flowline the project 

period can be shortened by 10-20 %. As previously mentioned many do not know what it means to use this 

type of tool nor the method Flowline and therefore Skanska wants to investigate it. 

 

The purpose of the study is to provide the reader with the knowledge of what it means to plan with Vico 

Office and to investigate the flexibility regarding changes in the 3D-model and changes in the planning. The 

planning was based on a 3D-model of Skanska Project Länsförsäkringar in Umeå. The flexibility in Vico was 

tested during the construction of the planning. It was tested by upgrading to new versions of the model and 

by changing the way the building is divided. All this to result in a description of what it has meant to preform 

out the work. 

 

The description shows that the construction of a planning with a timetable presentation of the Flowline 

requires a number of different operations. Some of these are control of the model, the creation of calculus, 

quantity takeoff, creation of a task list, connecting the various parts to each other, location division of the 

building and creation of Flowline. 

 

The study shows that there are advantages by using this type of technology solutions when planning a 

construction project. There are benefits such as a flexible location division and a strong visual presentation 

using Flowline. There are also a number of aspects that needed to be taken into consideration to ensure the 

success of the method. In addition to the study Vico Office uses many more functions related to planning that 

can make the program more preferable to use. 

 

The 3D-model that is used as a foundation for the planning needs to be adapt for the purpose and well 

developed. To avoid work with adapting the planning which in some cases can be extensive the construction 

projection and modeling need to be far successes in an early stage. A risk with a plan that is mostly 

performed by retrieving information from a model is that the commitment of those who will carry out the 

work decreases. It is dangerous because it is one of the key elements of success in planning. Something not to 

be overlooked is that the experience and knowledge of the planners are very important aspects for the 

planning to be successful. Because it does not matter how good a time plan is if it is not followed. Therefore 

it is important to find good work procedures that creates commitment, utilizing experience and uses new 

technological tools. 
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Begreppslista 

 

APL- tid Arbetsplatstillskottstid 

BidCon Kalkylprogram tillverkat av Elecosoft 

BIM Building Information Management 

CPM Critical Path Metod 

LBS Location Breakdown System 

LOB Line of Balance,  

MAP Kalkylprogram 

MEPS Kalkylprogram  

Mängdavtagning Bestämning av mängder. Exempelvis volym för en 

vägg. 

Navisworks Program från Autodesk som tillåter användaren att 

exempelvis kontrollera modeller och visualisera 

tidsplaner.  

PERT Program Evaluation and Review Technique 

Powerproject BIM Tidsplaneringsprogram från tillverkaren Trimble 

med en tilläggsmodul som möjliggör en 

visualisering av tidsplanen. 

Vico  Vico Office & Schedule Planner 

WBS Work Breakdown System 
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1. Inledning 

En bra planering är en väldigt viktig förutsättning för att ett projekt ska lyckas. Den ska vara väl genomtänkt 

utifrån hur den ska utföras och inga moment är att förglömmas. För stora säkerhetsmarginaler vid 

planeringen gör att projektet kommer ta för lång tid, vilket kan leda till ett förlorat anbud, medan för små gör 

att projektets mål/ budget riskeras att inte uppfyllas. För att byggföretagen ska kunna uppnå lönsamma 

projekt krävs det alltså att det planeras väl. Bra metoder och verktyg krävs för att kunna utföra det arbetet 

framgångsrikt.  

 

Det finns många olika sätt att planera men inom byggbranschen idag används i de flesta fall fortfarande 

verktyg som kräver manuell inmatning av både tid och resurser där tidsdisponeringen redovisas i ett klassisk 

Ganttschema. Att utnyttja de nya tekniska verktygen som finns samt att implementera det så kallade BIM in i 

produktionen är något många företag inom branschen arbetar med. Men för att göra detta handlar det om att 

hitta arbetssätt med tydliga fördelar. BIM är ett nytt begrepp inom byggbranschen som många fortfarande 

inte vet vad det är och vad det innebär att arbeta med verktyg som faller under det begreppet.  Det påstås 

dock finnas många fördelar av förespråkarna.  

 

Vico Office är ett program som tillverkarna anser använder sig utav lösningar som går under begreppet BIM. 

En av delarna i programmet handlar om projektplanering med fokus på presentationssättet Flowline. Denna 

typ av planering som innebär informationshämtning från en modell till att upprätta en tidplan hamnar under 

dimensionen 4D inom BIM. Flowline är kortfattat ett platsbaserat istället för aktivitetsbaserat planeringssätt. 

En aktivitetsbaserad tidplan som oftast presenteras i en Gantt-vy blir nämligen väldigt snabbt svår att tolka 

och förvirrande för projekt som är omfattande [1]. Vico Office påstår att arbetssätt kan effektivisera tidplanen 

med 10-20 %. I sitt examensarbete “Optimering av produktionstidsplan” undersökte Husam Mohammad 

denna sak och kom fram till i en fallstudie att det gick att bespara upp till 9 % jämfört med ett klassiskt 

Ganttschema [2].  

 

Skanska anser att det är viktigt att utforska nya metoder för att effektivisera produktionen och vill därför 

utföra en studie om vad det innebär att planera med Vico Office. Eftersom detta inte är en 

standardprogramvara för Skanska så finns inget internt material framtaget för utbildning. På grund av detta 

och kursen omfattning har utbildningen gjorts via lättillgängliga källor på internet. De vill göra studien mot 

ett av deras aktuella projekt här i Norrland vilket är en nybyggnad av ett kontor åt Länsförsäkringar i Umeå. 

Vico Office innehåller många olika funktioner förutom planering men då det är en väldigt viktig förutsättning 

för ett lyckat projekt vill de utforska den närmare.  
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att ge kunskap om vad det innebär att planera med BIM- programmet Vico Office. 

Detta genom en utförandebeskrivning utifrån ett referensprojekt. Det är även att undersöka programmets 

flexibilitet gällande förändringar i modell och planering. 

 

1.2 Avgränsningar 
I referensprojektet finns ett flertal olika 3D- modeller men studien väljer att endast utgå från arkitektmodellen 

då den anses innehålla tillräckligt med information. För att inhämta 3D- modellen krävs ett kompatibelt 

filformat som Vico kan hantera. Då referensprojektet redan använder sig av IFC- formatet kommer även 

studien att göra det.  Alla objekt som finns med i 3D- modellen kommer inte att behandlas i planeringen, utan 

det begränsas till ett representativt antal med syfte att kunna visa vad det innebär att upprätta en planering. 

Dessa redovisas under avsnittet Genomförande.  

 

Beskrivningen av uppförandet är inte att se som en manual för att återupprätta processen utan för att ge en 

övergripande förståelse vad det innebär. De steg som beskrivs där är endast de som studien ansett nödvändiga 

för att upprätta en planering i programmen. Vid planeringen i Schedule Planner kommer fokus att ligga på 

delen Flowline då den skiljer sig från Gantt- schema som är det vanligaste presentationssättet för en planering 

inom byggbranschen i Sverige idag.  
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2. Teori  

Teoridelen ger en övergripande bakgrund till vad planering inom byggbranschen innebär. Här ges det även en 

beskrivning av BIM och det aktuella programmet Vico Office. 

2.1 Allmänt om planering 
I ett byggprojekt finns det olika tidsplaneringsnivåer. Dessa kategoriseras som följande enligt Persson i 

boken Planering och beredning av bygg- och anläggningsprojekt [3]: 

 

1. Projekttidplan. Den ger övergripande information för projektledningen och beställaren. Visar 

övergripande information om projektmål, överlämnanden, och deltider med mera som grund för de 

mer detaljerade planerna. 

 

2. Produktionstidplan. Den är till för att styra produktionen på ett övergripande sätt. Den ligger även 

till grund för detaljplaner. Tidplanen bör även innehålla de övergripande målen i form av milstolpar. 

 

3. Rullande tidplaner. Planering med fokus på den närmaste tiden i produktionen. Den revideras 

regelbundet med korta intervaller. Aktiviteterna är planerade på detalj nivå. 

 

Att bygga ett hus är komplicerat. Det handlar om ett samspel mellan många olika aktörer och intressenter 

vilket gör att det finns många faktorer att ta hänsyn till. Därför är det viktigt att skapa bra förutsättningar för 

att lyckas uppnå de mål som finns. 

 

Det i särklass mest effektiva sättet att göra detta är genom att upprätta en välgenomtänkt produktionstidplan. 

Ser man till branschen som helhet är dock planeringsnivån låg vilket innebär effekter som dåligt ekonomiskt 

utfall, irritation på arbetsplatsen, förseningar i produktion och en sämre slutprodukt. När en 

produktionstidsplan ska upprättas är beroende på projekt men det ska göras i god tid och när den bästa 

effekten av planeringen ges, alltså i så pass god tid att den kan påverka genomförandet [4]. 
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2.1.1 Bestämning av tider 

För att bestämma hur lång tid aktivitet tar och för att kunna jämföra den mot den verkliga utförandetiden vid 

en uppföljning måste det först definieras vad som ingår i aktiviteten. Inom byggbranschen används därför 

olika begrepp för att beskriva vad som avses ingå. Vid både planering och kalkylering används drifttiden som 

utgångspunkt. I drifttiden ingår både Metod- tid och APL- tid. I figur 1 nedan visas det hur sambanden mellan 

de olika begreppen [3]. 

 

● Drifttid: Den tid en aktivitet tar att utföra inklusive kortare avbrott på max 1 timme. Den består av 

både Metod- tid och APL- tid. 

 

● Metodtid: Den tid som arbetarna effektiv jobbar med en viss aktivitet.  

 

● APL- tid: Arbetsplatstillskottstid är skillnaden mellan Drifttid och Metodtid. Det är tid för raster, att 

gå till och från boden, läsa ritningar, leta efter material, prata med arbetskamrater osv. Är 

arbetsplatsen effektiv är den här tiden kort.  

 

● Driftavbrottstid: Den tid som överstiger en timme vid avbrott, pauser och stillestånd. 

 

● Totaltid: Den totala tiden som en aktivitet tar att utföra från start till stopp, inklusive störningar. 

 

 
 

Figur 1. Samband mellan olika tidsbegrepp som används vid planering  

Vid planering och framtagandet av kalkyler används begreppet enhetstider för att definiera hur lång tid en 

enhet tar. Enhetstid definieras som [3]: 

 

𝐸𝑛ℎ𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑑 =  𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 ÷ 𝑀ä𝑛𝑔𝑑  
 

Information om Enhetstider för olika typer av arbeten går för byggnadsarbeten att hitta i exempelvis 

Nybyggnadslistan. De större byggföretagen har ofta egna kalkylprogram men det finns även program som 

BidCon, MAP och MEPS där information finns att hämta. Viktigt att tänka på är att dessa tider är 

medelvärden. Det innebär att i verkligheten varierar dessa tider beroende på exempelvis arbetsplatsens läge, 

erfarenhet hos personal, årstid osv. Då det går snabbare att utföra en viss arbetsuppgift när den har utförts 

många gånger i följd vilket innebär att man med fördel kan räkna med att aktiviteterna tar längre tid från 

början och kortare i slutet att utföra. Detta kallas inkörning [3] [4]. 
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2.1.2 Viktiga aspekter vid planering 

Som det nämns tidigare är planeringen väldigt viktigt för att ett projekt ska lyckas. Men idag planeras det på 

många olika sätt, och vissa projekt lyckas bättre än andra. För att tydliggöra vilka aspekter som är viktiga att 

tänka på har därför Friblick och Nordlund skrivit rapporten “Framgångsrik planering i byggprojekt” [7]. 

 

I rapporten sammanställs sex faktorer för framgångsrik planering [7]: 

 

● Tid för planering, att avsätta tid för planering i olika skeden. 

● Tidig planering, för att ge bra förutsättningar för ett lyckat projekt. 

● Kompetens, för att planeringen ska ge resultat. Både teknisk kunskap i programvaror och erfarenhet/ 

kunskap om genomförandet krävs. 

● Ledning och styrning, ledarstilen har stor inverkan för ett framgångsrikt projekt 

● Engagemang och delaktighet, det är viktigt att få alla berörda engagerade och att få dem att känna 

ansvar. En Visuell planering är ett sätt att skapa delaktighet och förståelse. 

● Avstämningar och flexibilitet, förändringar måste mötas med snabba beslut och flexibilitet då det 

ofta är avvikelser från den ursprungliga planen. 

 

2.2 Planeringsmetoder 
I denna del av teorin behandlas rubrikerna traditionell planering och platsbaserad planering med inriktning på 

Flowline. 

2.2.1 Traditionell planering 

Nedan presenteras vad som i många fall kallas för traditionell planering inom byggbranschen.  

 

Det används i huvudsak två olika tekniker inom byggbranschen idag. Det är två aktivitetsbaserade metoder. 

Det vanligaste sättet och som kallas det traditionella sättet är att presentera en tidplan i ett Ganttschema. Det 

andra sättet är nätplanering [4].  

 

Ett Ganttschema som går att se i figur 2 är ett hjälpmedel vid planering. Det består av ett diagram med 

horisontella staplar vilka motsvarar aktiviteter. Stapelns längd motsvarar den tid respektive aktivitet beräknas 

ta att utföra och utifrån stapelns placering går det att utläsa aktivitetens start och stoppdatum. Ett 

Ganttschema är lätt att upprätta vid enkla projekt och är ofta lätt att förstå. Det finns dock ett flertal nackdelar 

med metoden och några som Révai nämner i sin bok Byggstyrning är [4]: 

 

Nackdelar med Ganttschema: 
 

● Man vet inte varför en aktivitet ligger där den gör. 

● Brister kan döljas i planeringen 

● Det är svårt att förklara innehållet i planeringen för de som inte var med vid upprättandet. 

● Vilka aktiviteter som styr produktionen syns inte. Den kritiska linjen saknas alltså.  
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Figur 2. Exempel på Ganttschema i Powerproject 

2.3.1.2 Bufferttid 

Varje aktivitet innehåller som tidigare nämnt en rad olika tidsmoment. Drifttiden som används vid 

bedömning av aktivitetens längd tar dock inte hänsyn till korttidsfrånvaro och störningar, det vill säga 

driftavbrottstid. För att ta dessa inte ska ha för stor påverkan på projektet behöver en viss buffert läggas till. 

Detta görs enklast genom att öka aktiviteters varaktighet. Hur de förhåller sig till varandra går att se i  

figur 3 [3]. 

 

 

 

 

 
Figur 3. Hur en bufferttid kan tas hänsyn till. 

2.2.2 CPM 

En av de vanligaste metoderna för att planera inom byggsektorn idag är CPM, vilket står för Critical Path 

Method. Det är en nätverksteknik och det var under 1950-talet som James E. Kelly och Morgan Walker först 

utvecklade tekniken för att planera byggande och underhåll av kemikaliefabriker. Metoden är 

aktivitetsbaserad och kan presenteras på samma sätt som Gantt, vilket alltså innebär att både aktiviteternas 

start och slut går att avläsa. Det som då skiljer metoderna och gör det till en nätverksteknik är att sambandet 

mellan aktiviteterna går att se [1] [5].  

 

Med hjälp av dessa samband eller beroenden kan alltså en kritisk linje skapas. Kritiska linjen definieras som 

“Den serie aktiviteter som bestämmer den tidigaste färdigtidpunkten för ett projekt” [5]. Den hjälper alltså 

till med att avgöra hur lång tid ett projekt kommer att ta och vilka aktiviteter som är kritiska. De aktiviteter 

som inte ligger på den kritiska linjen har alltså ett visst spelrum eller som det även kallas glapp. Det finns två 

olika typer av glapp, fritt glapp vilket är den tid som en aktivitet kan bli försenad utan att starttiden för nästa 

aktivitet påverkas. Och totalt glapp vilket är den tid en aktivitet kan bli försenad utan att sluttiden för hela 

projektet påverkas [5]. I figur 4 visas en planering med beroenden mellan aktiviteter som ger en kritisk linje. 
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Figur 4. Ganttschema med beroenden mellan aktiviteterna som skapar en kritisk linje 

2.2.3 PERT 

PERT- metoden vilket står för Program Evaluation and Review Technique är väldigt lik CPM. Det som 

skiljer metoderna är att PERT tar hänsyn till osäkerhetsfaktorer på grund av förändringar eller omgivande 

faktorer. Det görs genom att vikta den troliga tiden som aktiviteten tar att utföra. Något som alltså CPM inte 

tar hänsyn till. Tekniken är till för att utvärdera och ge råd om hur sannolikt projektets mål är att uppnå och 

utifrån det kunna anpassa tidplanen [1] [5].  

 

 

2.2.4 Platsbaserad planering 

Detta avsnitt behandlar platsbaserad planering med fokus på Flowline då det är den metoden som används i 

studien. 

 

Redan 1929 när Empire State Building som är 102 våningar hög byggdes användes en platsbaserad 

planeringsmetod. Tekniken innebär att byggnaden delas in i olika sektioner och hela Empire State Building 

uppfördes med hjälp utav denna metod på 12 månader och 45 dagar. Som mest byggdes det fyra och ett halvt 

plan per vecka [1] [6]. Men denna metod blev inte lika populär som CPM eller PERT [6]. 

 

Under åren har dock den platsbaserade metoden utvecklats av personer som Lumsden under 60- talet, 

Selinger, Peer och Mohrr under 70-talet, Russell under 80- talet, Russell och Wong under 90-talet, Arditi 

under 2000-talet och Seppänen och Kenley under 2000 och 2010- talet. Den har utvecklats till något som  

kallas LBMS (Location Based Management System) eller LBM (Location Based Management) vilket är ett 

platsbaserat ledningssystem anpassat för byggindustrin. LBM kombinerar platsbaserad planering med 

platsbaserad kontroll. Kortfattat strävar LBM efter att få ett kontinuerligt arbete under hela projektet, undvika 

att arbete sker på samma plats samtidigt, säkerställa resursflödet och synkronisera aktiviteter till en 

gemensam produktionstakt. En av de senaste utvecklingarna inom LBM är kombinationen av den 

platsbaserade planeringen och 3D- modeller till så kallade 4D- modeller [6]. Det är alltså en BIM-teknik och 

det är den som Vico använder sig av. 

 

LBM utgår främst från två metoder inom platsbaserad tidsplanering. Dessa metoder är LOB (Line of 

Balance) och Flowline, vilka ursprungligen användes för grafisk redovisning av aktiviteter. Metoderna tas 

dock ofta för att vara samma sak vilket inte är helt korrekt. De är väldigt lika men skiljer sig på två 

huvudsakliga punkter. Dels använder LOB sig av två linjer för att representera en aktivitets start och stopp 

samtidigt som Flowline endast använder en. Och de använder sig av olika metoder för att presentera utfört 

arbete. Flowline visar platser på den vertikala axeln medan LOB visar ackumulerad produktion över  

tiden [6]. 
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2.2.4.1 Flowline 

Då Vico använder sig av Flowline kommer det att förklaras närmare i det här avsnittet. 

 

Då Peer och Selinger ansåg att CPM-tekniken inte var tillräckligt anpassad för planering utav byggprojekt 

utvecklade de Flowline- metoden. Den bakomliggande idén som Peer hade var att ett byggprojekt bör sikta 

på att fullfölja ett projekt på den kortaste tänkbara tiden inom de ekonomiska ramarna. Den snabbaste tiden är 

inte nödvändigtvis den mest ekonomiska. Han baserade sitt arbete på linjära antaganden och hävdade att den 

optimala resursfördelningen varierar mellan olika aktiviteter. Många delar av den planeringsprocess som Peer 

tog fram används idag i LBM. Planeringsprocessen bestod av följande steg [6]: 

 

1. Dela upp projektet i flera delar. 

2. Dela upp utförandet av dessa processer mellan lämplig produktionspersonal. 

3. Definiera tekniska kopplingar mellan arbetslagen och aktivitetskategorier. 

4. Avgör om Flowline ska vara styrd av resurser eller ekonomiska begränsningar.  

5. Estimera byggtiden och bestäm hur många produktionsenheter som ska köras parallellt.  

6. Balansera utvecklingen av kritiska och icke kritiska linjer med mål att ge kontinuitet.  

7. Inom praktiska begränsningar kontrollera möjligheten till att förkorta byggtiden genom att införa 

planerade avbrott i kontinuerliga aktiviteter eller förändringar av besättningens storlek.  

8.  Analysera hela processen gällande tidpunkt och varaktighet för aktiviteter och ta fram en plan.  

 

Steg 4-7 är speciellt viktiga vid LBM då principen om att accelerera och anpassa aktiviteternas framgång till 

parallella linjer är essentiellt. 

 

I en Flowline representeras varje aktivitet utav en linje vilket gör det till en tydligare presentation än LOB. I 

figur 5 visas det hur en Flowline- vy är uppbyggd och vad de olika delarna som presenteras i tabellen nedan 

står för. 

 

1. Y- axeln anger plats. 

2. X- axeln anger tid. 

3. Aktivitet 

4. Aktivitetens start 

5. Aktivitetens stopp 
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Figur 5. Förklaring av Flowline i Vico. 1. Y- axeln anger plats. 2. X- axeln anger tid. 3. En aktivitet. 4. Aktivitetens start. 5. Aktivitetens slut. 

 

Mohr upptäckte tre olika typer av produktionssätt som är karakteristiska inom planering av byggprojekt. De 

olika sätten är sekvens produktion, parallell produktion och Flowline produktion. I figur 6 nedan visas de 

olika sätten [1]. 

 

Parallell produktion, där alla aktiviteter på alla platser utförs samtidigt. 

 

Flowline produktion, där aktiviteter följer varandra från plats till plats. Flowline är det optimala 

produktionssättet där repetitiv produktion går genom alla platser. 

 

Sekvens produktion, där allt arbete färdigställs på en plats innan nästa påbörjas. 
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Figur 6. Tre olika typer av produktion. Parallell, Flowline och Sekvens. 

I figur 7 visas det hur dessa olika produktionssätt kan påverka varandra. Aktivitet A, B och C är 

kontinuerliga. Aktivitet D är däremot diskontinuerlig då föregående aktivitet C har lägre produktionstakt. Det 

ger en utförande tid på drygt 10 månader [6]. 

 

 
Figur 7. Fyra aktiviteter där aktivitet D blir diskontinuerlig på grund av att C har lägre produktionstakt.  

Utförandetiden blir i detta fall drygt 10 månader. 
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I figur 8 har alla aktiviteter istället accelererats så mycket som möjligt genom att exempelvis tillsätta mer 

resurser. Det har lett till att både aktivitet B och C är diskontinuerliga på grund av att aktivitet B begränsas av 

aktivitet A. Det har visserligen lett till en kortare utförandetid men innebär start och stopp för aktiviteterna 

[6]. 

 

 
Figur 8. Accelerering av alla aktiviteter. Aktivitet B och C blir diskontinuerliga på grund av aktivitet A. 

Enligt Peers princip ska då de övriga aktiviteterna anpassas till aktivitet A. Detta ger kontinuerlig och 

effektiv produktionstakt för alla aktiviteter vilket kan ses i figur 9 men innebär samtidigt att alla aktiviteter är 

kritiska [6]. 

 

 
Figur 9. Aktiviteterna är anpassade till varandra enligt Flowline- principen. 
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Location Breakdown System är en viktig del av LBM och Flowline då det definierar platserna och på så sätt 

påverkar resursflödet i projektet. Tekniken liknar WBS (Work Breakdown Structure) men istället för att 

använda aktiviteter/ arbetsuppgifter utgår LBS från platser. LBS är alltså en teoretisk och hierarkisk 

beskrivning utav ett projekt som tillåter den som planerar att fördela aktiviteter till platser. En plats 

säkerställer att inte någon verksamhet pågår samtidigt på samma ställe [6]. Kenley och Seppänen presenterar 

några riktlinjer vid upprättande av en LBS. Hur det förhåller sig till varandra går att se i figur 10 [1]. 

 

1. Den högsta nivån bör innehålla platser som gör det möjligt att bygga upp en struktur som inte 

påverkas av andra sektioner. Exempelvis hus. 

 

2. Mellannivåerna bör vara definierade så att arbete kan ske mellan olika platser på mellannivån. 

Exempelvis våningsplan. 

 

3. Den minsta nivån bör generellt vara så liten att bara en aktivitet kan utföras där per gång. Exempelvis 

mindre våningsplan eller lägenhetsnivå. 

 

 
 

Figur 10. Olika nivåer inom platsindelning 

 I Flowline ingår inte bufferttid i aktiviteterna som det ofta gör i ett Ganttschema. Här finns det två olika 

typer av buffertar som kan användas för att hantera förändringar under ett projekt [1]. 

 

1. Tidsbuffert. Den tid som finns mellan att två aktiviteter utförs på samma plats. Den går att avläsa 

genom att se skillnaden i horisontellt led vilket visas i figur 11 [1]. 

 

2. Platsbuffert. Är antalet lediga platser i produktion mellan två aktiviteter.  Om det inte är möjligt att 

påbörja arbetet på ett visst ställe ger det en möjlighet att arbeta någon annan stans. Platsbufferten går 

att avläsa som skillnaden i vertikalt led. Se figur 11 [1].  
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Figur 11. Plats- och tidsbuffert i Flowline. 

Det finns ingen tidplan som är korrekt då det bara är en plan, däremot finns det helt klart bättre och sämre 

planer. En bra tidplan hittar en balans mellan risk och varaktighet, maximerar produktiviteten och är möjlig 

att genomföra. Att tidplanen ser ut så vid det första upprättandet är sällan fallet utan den behöver bearbetas. I 

en Flowline- plan handlar det om att korrigera aktiviteters framgång så att de kan pågå kontinuerligt utan att 

störa varandra eller ha för stor buffert mellan varandra. Man vill alltså att både föregående och efterföljande 

aktivitet ska ha samma lutning med samma mellanrum. Några steg som kan användas för att optimera 

tidplanen är [1] [7]: 

 

1. Resursförändring. Det enklaste sättet att förändra produktionstakten är förändra antalet resurser. 

2. Förändring av aktivitetens innehåll. Aktivitetens omfattning kan förändras genom att lägga till eller 

ta bort arbetsmoment.  

3. Ändra platsindelningen. I vissa fall kan en annan platsindelning ge en effektivare tidplan. 

4. Förändring av logiska beroenden. I många fall är beroendet mellan aktiviteter skapade på grund av 

logistik eller kvalitetsanledningar som inte är nödvändiga. Dessa kan då ändras till att passa arbetet 

bättre men det finns ofta en tillhörande risk eller kostnad att ta hänsyn till. 

5. Splittring av aktiviteter. Vissa aktiviteter kan ha för hög produktionstakt för att passa in med de 

övriga. Om dessa förblir kontinuerliga aktiviteter kommer det att sinka projektet och därför bör de 

delas upp. En splittring bör dock följa vissa riktlinjer. En uppdelning bör ske om: 

 

 Produktionstakten är för snabb, kontinuitet är önskat och det är inte möjligt att öka aktivitetens 

omfattning. 

 Det inte går att tillsätta mer resurser till en plats men en annan är tillgänglig. 

 Vissa platser blir tillgängliga mycket senare än andra på grund av logiska beroenden och att 

det inte är möjligt att minska produktionstakten för tidigare platser så pass att kontinuitet kan 

bibehållas.   

 

6. Uppdelning av aktiviteter. När den föregående aktiviteten är långsammare än den som kommer efter 

kan den senare behöva delas upp. Detta för att om de tvingas vara kontinuerliga kommer startdatumet 

för den efterföljande aktivitetens första plats att skjutas fram och skapa en stor tidsbuffert, vilket i 

regel inte är att önska i ett projekt.  
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2.3 BIM 
Vad BIM betyder och innebär idag råder det delade meningar om inom branschen. BIM-Alliance som är en 

ideell förening och finansieras av parter i branschen för att främja implementering av BIM använder två olika 

förklaringar på begreppet. De förklarar begreppen som [8]: 

 

● Building Information Model och avser då den eller de modeller som utgör en digital objektsbaserad 

representation av en byggnad eller en anläggning. 

 

● Building Information Modeling och avser då ett arbetssätt, det vill säga processen att skapa och 

använda en eller flera byggnadsinformationsmodeller i bygg- eller anläggningsprocessen 

 

För att definiera vad som är BIM har de fyra kategorier som de anser behöver uppfyllas om begreppet ska 

användas. De kategorier som de anser behöver uppfyllas är [8]: 

 

● En eller flera objektsorienterade modeller. 

● Egenskaper är kopplade till objekten. 

● Relationer finns mellan objekt. 

● Möjlighet att producera olika informationsvyer ur modellen/modellerna. 

 

Enligt Skanska innebär BIM däremot Building Information Management. Det handlar om ett större 

perspektiv med informationsstyrning under hela projektet. De nämner några viktiga användningsområden 

som de ser med BIM idag. Det första är Arbetsberedning och säkerhetsplanering där de ser möjligheten till 

en bättre förståelse av projektet som en stark fördel. Kommunikation är den andra punkten, där de ser att den 

visuella tydligheten kan göra det lättare att kommunicera. Det tredje är Mängdavtagning där de ser fördelen 

med en smidig mängdavtagning som är tillförlitlig [9]. 

 

Att BIM handlar om utveckling mot effektivare arbetssätt med hjälp av nya moderna lösningar går att 

konstatera fast att det råder olika åsikter om begreppets exakta definition. Det handlar alltså om att med hjälp 

av moderna IT- verktyg skapa en effektivare byggprocess genom att använda smarta arbetssätt och ta till vara 

på information. En del av BIM är att ta till vara på den information som finns i modellerna under de olika 

skedena, alltså att informationen i modellerna från projekteringen överförs till produktionen och sedan vidare 

till förvaltningen. 

  

Dimensioner 
Inom begreppet BIM finns olika dimensioner som är grundade på vilken typ av information som hanteras. 

Trimble definierar de olika nivåerna inom Vico Office som [10]: 

 

● 2D BIM = ritningar, mängdavtagning och rapporter 

● 3D BIM = mängdning, kollisionskontroller och platsindelning 

● 4D BIM = planering, inköp och logistik 

● 5D BIM = kalkyl, budget och kostnadsanalyser 
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2.3.1 IFC- format 
För att kunna skapa en tidplan som nyttjar information som redan finns i en 3D- modell krävs det ett 

filformat som är kompatibelt mellan olika program. Olika aktörer använder olika program som lagrar 

information på olika sätt vilket leder till att information faller bort vid en överföring mellan program [11]. 

För att underlätta denna informationsöverföring så att så lite information som möjligt förloras har ett neutralt 

öppet filformat tagits fram. Ett format som inte är leverantörsberoende. Detta format heter IFC vilket står för 

Industry Foundation Classes. Formatet ger alltså filerna ett gemensamt språk vilket öppnar upp för att kunna 

ta vara på information och på så vis arbeta med smarta lösningar [12]. 

2.3.2 Planering med BIM 

Det finns olika typer av tidsplanering inom BIM, där det främst är relationen mellan tidplanen och modellen 

som skiljer metoderna. Ett sätt som exempelvis Navisworks och Powerproject BIM använder sig av är att 

tidplanen upprättas separat på samma sätt som vid traditionell planering. Planeringens aktiviteter länkas 

sedan till modellens respektive objekt. Och på så vis får objekten en tid då de ska utföras. Ett annat sätt som 

Vico använder sig av är att planeringen istället grundar sig på den information som finns i modellen. 

Tidplanen görs alltså inte separat utan aktiviteterna definieras utifrån modellens innehåll [13]. 

 

Ett problem som den här typen av planering påverkas av är informationsproblem i modellen. Problemet 

belyser Löfgren i sin rapport “BIM-projektering med fokus på tidsplanering”. Där ges exemplet att en modell 

kan innehålla fönster som alla är av samma typ enligt modellen men i verkligheten kan vara av många olika 

varianter [14]. Detta problem kan appliceras på i stort sett alla byggdelar och kan ge förödande effekter för 

hela bygget. Det är alltså av yttersta vikt att modellen ritas utförligt och på ett korrekt sätt. Detta för att 

mängderna ska stämma överens med vad som egentligen är avsett för objekten i modellerna och det i sint tur 

för att modellen ska kunna ligga till grund för kalkylen och planeringen. Andra problem som måste tas 

hänsyn till är att projekteringen ofta fortgår under produktionen vilket innebär att omplanering kommer att 

krävas och att all information som krävs inte alltid finns i modellerna [15]. 
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2.4 Vico Office 
Vico Office är ett verktyg tillverkat av Trimble för att utveckla BIM genom att integrera tid och kostnader 

tillsammans med 3D- modeller. Vico som står för Virtual Construction eller översatt till svenska Virtuellt 

Byggande innehåller delar som gör det möjligt att visualisera och analysera byggtiden med stor möjlighet att 

optimera den. Enligt dem ger programmet följande möjligheter att [16]: 

 

 Skapa bättre beslutsunderlag. 

 Förbättra kommunikationen. 

 Minimera riskerna. 

 Få en dramatiskt ökad produktivitet. 

 Skapa en obruten informationskedja från 3D modell till inköp. 

 Bli en attraktivare arbetsgivare. 

 Snabbare och enklare pröva alternativa lösningar på bråkdelen av traditionella processer. 

 Optimera ditt kalkyl och planeringsarbete tack vare ett integrerat informationsflöde. 

 Återanvända BIM-modeller för mängdning, kalkylering, tidsplanering, inköp, logistik m.m. 

 

2.4.1 Schedule Planner 

Vico Office planeringsmodul som även är framtaget av Trimble heter Schedule Planner, och fungerar som ett 

tillägg till programmet. I Schedule planer används fler olika planeringsmodeller tillsammans. De främsta 

presentationsvyerna för tidplanen är Strukturplan, Ganttschema och Flowline. Men det finns även delar som 

resursplaner, mängdlistor osv. Alla de olika delarna är synkroniserade vilket innebär att om en förändring 

görs i någon av delarna förändras även de andra. Detta medför att strukturplanen med fördela kan användas i 

ett tidigt skede för att sätta de grundläggande beroende som finns mellan aktiviteterna.  

 

Vico anser att denna metod av plats/tid planering är väldigt effektiv och att den som använder sig av denna 

metod i snitt kan bespara 10 % av byggtiden utan att öka risken. Den stora fördelen med detta program som 

bidrar till möjligheten att effektivisera tidplanen är, förutom att det implementerar många olika 

planeringssystem, Flowline planering. De påpekar möjligheterna att enklare se kommande problem och 

hinder i tidplanen vilket kan vara svårt i ett Ganttschema [17]. 
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3. Genomförande 

Med målet att ge läsarna kunskap om vad det innebär att planera med Vico skapades en planering. Den 

gjordes för referensprojektet för att vara grunden till en övergripande beskrivning av arbetsprocessen. 

Beskrivningen utgår från de delmoment som under inlärningen av Vico ansetts nödvändiga. För att 

undersöka programmets flexibilitet utgick studien från två olika scenarier som är vanliga under en 

planeringsprocess inom byggbranschen. 

 

Det första scenariot handlar om hur byggnaden är uppdelad vid uppförandet. För att effektivisera uppförandet 

kan en byggnad delas upp på många olika sätt. Denna uppdelning kan behöva förändras eller så vill man 

jämföra olika metoder. Hur arbetet sker undersöktes genom att skapa två olika platsindelningar med 

tillhörande Flowline tidplaner. 

 

Det andra scenariot handlar om hur versionshanteringen i programmet fungerar. Att förändringar av 3D- 

modellen sker är vanligt och då behöver även planeringen uppdateras. Genom att under uppförandet av 

planeringen, som är till grund för beskrivningen, uppdatera modellen kontinuerligt undersöktes processen.  

 

3.1 Referensprojekt 
Referensprojektet är en av Skanskas totalentreprenader i Umeå. Det är en nybyggnad av ett kontor åt 

Länsförsäkringar. Den centralt placerade byggnaden ska bli sju våningar hög med ca 9 000 m2 bruttoyta plus 

ett garage under. Det är för avseende att certifiera byggnaden enligt miljöcertifieringen BREEAM nivån Very 

Good [18].  

 

Den nya byggnaden ska stå på samma plats som där Länsförsäkringar idag har sina lokaler vilket innebär att 

den gamla byggnaden först måste rivas innan den nya betongstommen kan tillverkas. För att ge en visuell 

öppenhet vilket bidrar till samhörighet mellan avdelningarna ska byggnaden ha många fönster som går från 

golv till tak. Detta ska även bidra till ett öppet och inbjudande intryck mot omgivande gator. I övrig ska 

fasaderna övergripande bestå av fyra olika typer. Fasader med grå granitkeramikplattor, fasader med 

tätafärgade glasskivor, sockelfasader och glasfasader. Flexibilitet och långsiktighet är två viktiga aspekter i 

det här projektet. Byggnaden ska tåla förändringar i verksamheten och hela eller delar av våningsplan ska 

kunna hyras ut till hyresgäster. På gatuplan ska ytorna kunna fungera som både kontor eller handelsytor. 

Centralt i huset ska ett glasat trapphuset finnas. Det ska vara öppet ner till kundytan på entréplan och på så 

sätt ska fungera som hjärtat i huset. Bakom trapphuset, på alla plan, ska en kärna, klädd i träribbor, som 

visuellt binder ihop alla planen finnas. Där ska hissar, schakt, kapprum ett externt trapphus med mera finnas.  
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Figur 12. Visualisering av Länsförsäkringars nya kontor i Umeå. 

3.2 Delmoment 
Studien började med en inlärningsperiod av Vico då det inte har använts innan. Detta har skett genom att 

studera tillgängliga utbildningsvideor från Lunds tekniska högskola med tillhörande övningsuppgifter och 

Vico Offices hemsida. Under den perioden definierades även vilka delmoment som ansågs nödvändiga för att 

kunna upprätta en 4D-planering som utgår från en 3D-modell i Vico. När planeringen skapades uppdaterades 

listan av delmoment eftersom att det framkom att nya steg var nödvändiga. 

3.3 Beskrivning av arbetsprocess 
Innan beskrivningen skapades upprättades en planering med referensprojektet som utgångspunkt. Det gjordes 

för att skapa en förståelse vad det innebar och var därmed utgångspunkten för beskrivningen. Där beskrivs de 

moment som ansetts viktiga och kommenterades även utifrån de erfarenheter som uppförandet gav. För att 

göra beskrivningen lätt att förstå och på så vis ge läsaren möjligheten till att bilda en egen uppfattning utifrån 

resultatet har momenten presenterats i en kronologisk ordning utifrån när de påbörjades vid uppförandet. 

Bilder från programmet har även använts i ett försök att förenkla förståelsen. Den information och 

ingångsdata som krävdes för att kunna upprätta planeringen var enhetstider, 3D-modell, underlag för kalkyl 

och information om vilka aktiviteter som var aktuella att ta med.  

3.3.1 Enhetstider 

Varje post i kalkylen som är till grund för planeringen tar en viss tid att utföra, det vill säga en enhetstid. 

Enhetstiderna är därför en av grundpelarna för planeringen. Enhetstiderna har i första hand inhämtades från 

referensprojektets tidigare upprättade kalkyl. Vid brist på enhetstider i kalkylen användes Nybyggnadslistan. 

Vid de tillfällen som inga av de tidigare nämnda källorna har gett tillräcklig information har antagande om 

enhetstider fått göras. Men då enhetstider är en viktig del i kalkyler vilket innebär att Skanska inte vill dela ut 

dem till allmänheten tillsammans med att studien inte haft till syfte att presentera en tidplan som är jämförbar 

tidsmässigt anges de inte i rapporten.  
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3.3.2 Kalkyl 

Vid bestämning av vilka poster som skulle finnas med i kalkylen användes ett flertal olika källor. Den 

främsta källan som användes var mängdlistan som skapas utifrån modellen i Vico men även 

rumsbeskrivningen och deltagande vid planeringsmöten. 

3.3.3 Aktiviteter 

De aktiviteter som användes i studien är delar som utförs av Skanska. Alla aktiviteter har däremot inte tagits 

med då det skulle bli för omfattande. Valet grundade sig på den information som fanns i IFC- filen med målet 

att ge en tydlig bild av vad en planering kan innebära. De aktiviteter som har valts är: 

 

● Ytterväggar 

● Utvändiga stålpartier 

● Invändiga stålpartier 

● Träpartier 

● Undertak 

● Innerväggar 

● Dörrar 

3.3.4 3D- modell 

3D- modellen som låg till grund för upprättandet av studien var arkitektmodellen. Utifrån den hämtades data 

till mängdlistan vilket i sin tur är en av grundpelarna i planeringen. Den data som inhämtades sorterades 

utifrån modell och objektsnamn.  

3.4 Uppdelning av byggnaden, scenario 1 
En byggnad kan vara uppdelad på många olika sätt när den byggs. Hur den delas upp för att få den bästa 

produktionen är däremot inte alltid tydligt. Därför kan både förändringar och jämförelser av olika 

uppdelningar behöva ske. Då Vico Office framhäver denna funktion som en av de starkare med programmet 

undersöktes arbetet genom att uppföra två olika platsindelningar tillsammans med tidplaner och sedan 

kommentera genomförandet. Den första uppdelningen var utifrån plan, vilket är att anse som en relativt 

klassisk metod. Och i den andra delades byggnaden istället först upp i två olika delar för att sedan delas per 

våningsplan.  

3.5 Uppdatering av modell, scenario 2 
Under ett projekt förändras ofta många delar i byggnaden. Det kan handla om allt från att beställaren har 

ändrat sig till att det har varit fel i den tidigare modellen. För att undersöka hur Vico hanterar nya versioner 

uppdaterades dem kontinuerligt under studien. I referensprojektets projektering, som pågick samtidigt, 

släpptes en ny modell en gång i veckan och därför följde även studien samma frekvens. Det arbete som 

utfördes i samband med dessa uppdateringar kommenterades sedan tillsammans med en förklaring av vad 

som behövde utföras. 
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4. Resultat 

För att beskriva vad det innebär att planera i programmen visar första delen av resultatet på vilka delmoment 

som krävs och i vilken ordning de påbörjats. Den andra delen är en övergripande beskrivning av vad varje 

delmoment innebär. Resultatets tredje och sista del visar på hur förändringar under ett projekt kan hanteras 

med hjälp av programmet.  

 

4.1 Delmoment 
För att göra en planering med hjälp av Vico Office och tilläggsprogrammet Schedule Planner krävs det att en 

rad olika delmoment genomförs. Alla dessa delmoment är sammankopplad och behöver i många fall 

upprepas på grund av förändringar under planeringens gång. Därför är inte ett steg att se som avslutat för att 

ett nytt påbörjas. I figur 13 och 14 visas vilka steg som genomförts och i vilken ordning de påbörjades i 

studien.  

 

 
 

Figur 13. De steg som genomförts i Vico Office. 
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Figur 14. De steg som genomförts i Schedule Planner. 

 

4.2 Beskrivning av arbetsprocess 
Denna del behandlar de olika delmoment som utförts vid uppförandet av planeringen. Avsnittet är uppdelat i 

två delar och utgår från om det är utfört i Vico Office eller Schedule Planner. 

4.2.1 Vico Office 

Nedan presenteras och kommenteras det arbete som utförts i samband med uppförandet av planeringen i Vico 

Office. 

Import utav modell 

När ett nytt projekt är skapat är det tid för att importera 3D- modellen. Vico Office kan hantera många olika 

typer av filformat. I huvudmeny som kan ses i figur 15 nedan visas vilka format för 3D- modeller som 

programmet stödjer.  
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Figur 15. Import utav 3D- modell. 

 

När modellen är importerad behöver inställningar för filen göras. Denna inställning hittas under Inställningar 

i huvudmenyn. Det är namn och modell som har använts i studien men som det går att se i figur 16 kan 

många olika alternativ väljas. 

 

 
 

Figur 16. Inställningar för import av 3D- modell. 
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Visuell kontroll utav modell 

Visuella kontroller behöver utföras för att kontrollera att modellen är korrekt uppbyggd och att alla delar till 

synes ligger på rätt plats. Här används programmets smidiga filterfunktion som går att se i figur 17. 

Filterfunktionen har ett flertal olika funktioner för att kontrollera och kan hantera flera modeller samtidigt om 

så önskas. De huvudsakliga kategorierna som det går att filtrera utifrån är: 

 

● Namnlösa element 

● Dokument 

● Platsindelning 

● Objektstyp 

● Lager 

● Manuell markering 

 

 
 

Figur 17. Filterfunktion i Vico. 

 

Det går även att välja hur filtren ska agera utifrån tre kategorier. Om det ska Isolera, gömma eller göra dem 

transparenta. Funktionen fungerar mycket bra men arbetet kräver kunskap om vart de olika objekten ska vara 

placerade och vilka som ska ingå. Att utföra kontrollen ska inte underskattas då fel har uppmärksammats i 

studien och dessa påverkar planeringens alla steg. Då modellen inte går att förändra i Vico behöver det ges 

tid för att förändra felen i modelleringsprogrammet.  
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Upprättande av kalkyl 

Kalkylen kan upprättas på flera sätt. Antingen genom Excel import, genom referensprojekt eller från 

grunden. Då kalkylen är ett “vanligt” datablad vilket kan ses i figur 18 går kolumnerna lätt att anpassa 

beroende på vad som är aktuellt för just projektet. I detta fall har kalkylen upprättats från grunden direkt i 

Vico med en uppbyggnad anpassad för tidsplanering. I huvudmenyn finns då en grundmodell för kolumnerna 

som behandlar Mängd att välja.  

 

För att upprätta en kalkyl, figur 18, direkt i Vico används knapparna Ny komponent och Ny delkomponent i 

huvudmenyn vilket ger ett lätt arbetssätt. Det finns dock inte någon funktion för att ångra ett utfört moment. 

Kalkylens innehåll kallas för Recept och deras uppbyggnad är viktig för att få en smidig hantering. Detta då 

kalkylen fort innehåller många Recept med många delar i, vilket leder till ett rörigt och svårt arbete med en 

dålig struktur. Att tänka på här är att radens Kod är sammankopplade med Beskrivningen vilket vid kopiering 

leder till att en förändring av Beskrivning på en utav raderna även förändrar den andra. Detta kan lösas 

genom att manuellt byta Kod. 

 

 
 

Figur 18. Arbetsvy för kalkyl i Vico. 

Enhetstider 

Om kalkylens recept inte redan innehåller enhetstider behöver de anges. Enhetstider förs då in i kalkylen via 

direktinmatning i respektive kalkylpost aktuella cell för Åtgångstal. Arbetet är enkelt men kan bli omfattande 

vid många poster och det är väldigt viktigt att rätt enhetstider är angivna. Annars blir aktiviteternas 

utförandetid missvisande.  
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Mängdlista 

Vilken information som presenteras här är beroende på modellens innehåll och vad som valdes att importera 

tidigare. Informationen är uppställd efter kolumnerna med rubrikerna Info, Kod, Namn, Typ, Kalkyl kopplad 

och Antal som visas i figur 19. Även här presenteras informationen i ett datablad med möjlighet att filtrera de 

olika kolumnerna för att enklare kunna hantera den.  

 

 
 

Figur 19. Mängdlista i Vico. 

 

I detta steg kan varningstrianglar visas i info cellerna för de olika mängdposterna. Det kan bero på olika 

anledningar så som fel i geometrin och behöver då oftast korrigeras i modelleringsprogrammet. Mängdlistan 

bör alltså även användas som ett kontrollmoment.  

Mängdavtagning 

All information presenteras inte alltid på det sätt som krävs. Det kan vara så att mängder kan saknas för vissa 

poster eller så saknas det till och med mängdposter. Förändring av mängder, mängdposter och manuella 

mängder kan därför korrigeras och skapas under kategorin Mängdavtagning. Det går alltså att skapa egna 

mängder genom att exempelvis rita i figuren om något objekt saknas. I studien har det inte varit nödvändigt 

att utföra men all information presenterades däremot inte på rätt sätt för alla delar, vilket krävde skapande av 

egna mängdmallar. 

 

Listan för mängdavtagning är även den uppbyggd som ett datablad med huvudkolumnerna Visa/göm, Info, 

Kod, Namn, Mängdmall, Antal och typ. För de objekt som redan finns listade är det mängdmallar som styr 

vilken information som ska presenteras för respektive objekt. För en dörr är det exempelvis Antal, Bredd, 

Höjd och Perimeter. För att korrigera vad som ska presenteras går det därför att skapa egna manuella mallar, 

förutsatt att objekten innehåller den data som krävs. I annat fall måste antingen problemet lösas i 

modelleringsprogrammet eller en egen manuell mängd skapas. 
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För att skapa en ny mängd i en mängdmall väljs ett av de aktuella objekten som behöver förändras. Celler är 

styrda av formler vilket ger en frihet att använda all data som presenteras på valfritt sätt tillsammans med 

önskad ekvation. Hur arbetsvyn ser ut visas i figur 20 nedan. 

 

 
 

Figur 20. Arbetsvy för hantering av mängder. 

 

Koppling: Mängdposter till kalkyl 

Nu är både kalkylen uppbyggd och mängdlistan fixad. Men recepten i kalkylen saknar fortfarande mängder. 

Därför behöver den sammankopplas med mängdlistan. Detta görs antingen med hjälp av den Formeleditor 

som visas i figur 21 eller genom det sättet som ansågs smidigast i studien, att dra den aktuella mängden/ 

mängderna till vald kalkylpost. Då även dessa celler är uppbyggda utifrån formel går det att kombinera och 

justera mängderna på alla de sätt som önskas. De celler som är “underliggande” en annan automatiskt får 

samma värde som “föräldern” vilket förenklar arbetet då alla celler inte kräver inmatning av indata.  

 

För att se vilka mängdposter som är kopplade till kalkylen finns det dels en kolumn med Ja/ Nej för koppling 

och när en kalkylpost markeras lyser de mängdposter som är kopplade till den med gult. För ett smidigt 

arbete rekommenderas även att filterfunktionerna för båda databladen används.  

 

Ett problem som har uppmärksammats här är att exempelvis en vägg kan ha olika ytor på motstående sidor. 

Denna typ av problem har lösts så att ett medelvärde av ytan har använts. Vid stora differenser behöver dock 

andra lösningar på problemet undersökas.  
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Figur 21. Arbetsvy för koppling av mängder och kalkylposter. 

 

Aktivitetslista 

Vilka aktiviteter som är aktuella har inte definierats än. Detta kräver att aktiviteterna upprättas manuellt 

utifrån att ange Namn, vilket kan ses i figuren 22. Listan är även här uppbyggd som ett datablad men med 

kategorierna Kod, Namn, Arbete och Varaktighet. 

 

 
 

Figur 22. Aktivitetslista i Vico. 
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Koppling: Kalkyl till Aktivitetslista 

Aktiviteterna som nyss definierades har inte någon information än. Därför behöver vilket/ vilka recept som 

tillhör respektive aktivitet bestämmas. Kalkylens recept kopplas därför till aktiviteterna genom “dra och släpp 

metoden”. 

 

Det är viktigt att säkerställa att alla kalkylposter är rätt kopplade. Därför finns dels funktionen Visa Kopplade 

i huvudmenyn. Vilket innebär att de poster som är kopplade försvinner från kalkylfönstret. Gulmarkering 

sker även av både receptpost och aktivitet när den andra markeras, vilket säkerställer att rätt koppling har 

utförts.  

 

När detta arbete utförs kommer en varningstriangel att visas för Aktiviteterna i Namn cellerna. Det är en 

påminnelse om att Åtgångstalet, cellen Tim/Enhet i figur 23, som ligger till grund för Varaktigheten inte är 

definierad. Det innebär att för varje post i kalkylen som ska ligga till grund för tidplanen behöver det 

definieras. Det är alltså de poster som tidigare har fått enheten h. I denna studie är recepten konstruerade så 

att Åtgångstalet är 1. Arbetet är inte svårt att utföra men kan vara omfattande vid en planering med många 

aktiviteter. Det är dessutom väldigt viktigt att rätt rad får värdet, annars kommer tidplanen inte bli korrekt.  

 

 
 

Figur 23. Arbetsvy för koppling av kalkylposter till aktiviteter. 

Platssystem/ Platsindelning 

Varken mängdlistan, kalkylen eller aktiviteterna är uppdelade efter var i byggnaden de befinner sig än. 

Denna uppdelning sker i LBS Manager som visas i figur 24. Här kan byggnaden klyvas både vertikalt och 

horisontellt i hur många delar som önskas. Ska byggnaden endast delas upp per våning kan automatisk 

import av våningsindelning ske, detta görs då i samma huvudmeny som tidigare inställningar för modellens 

innehåll gjordes. Funktion är lätt att använda då uppdelningen sker genom att dra streck och påverkar direkt 

uppdelningen av mängderna, som i sin tur påverkar både kalkylen och tidsplaneringen. Det går även att 

bygga upp olika platssystem med platsindelningar inom sig, vilket gör det möjligt att dela upp byggnaden på 

flera olika sätt.  

 

 
 

Figur 24. Platsindelning i LBS Manager. 
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4.2.2 Schedule Planner 

Nedan kommer de steg som genomförts vid uppförandet av planeringen i Schedule Planner att presenteras 

och kommenteras. Dessa steg behöver upprepas tills planeraren känner sig nöjd med resultatet av 

planeringen. 

Nätverks vy/ Strukturplan 

För att sätta de grundläggande beroenden som finns mellan aktiviteterna används först denna funktion. Som 

det går att se i figur 25 är alla aktiviteter representerade av var sin “box”. Dessa kan fritt flyttas runt på 

”bladet” för att ge en tydlig förståelse av planen som annars lätt blir rörig. Själva utförandet av länkningen är 

smidig då den endast kräver att en box dras till den andra och blir då representerad utav en röd linje. Arbetet i 

den här vyn underlättar helt klart fortsatt arbete i Flowline då den ger en mer övergripande förståelse.   

 
 

Figur 25. Nätverks vy med kopplingar mellan aktiviteter. 

Tilldelning av resurser till aktiviteter 

Inga aktiviteter har några resurser tilldelade ännu. Detta arbete görs för varje enskild aktivitet och behöver 

ofta justeras under optimeringen av planeringen. I figur 26 visas hur ett lag med två snickare ska utföra 

aktiviteten. Rutan som anger nummer till höger anger då hur många lag á två personer. Hur resurserna är 

fördelade över tiden beroende på tidplanens framgång visas i Resursgrafen. För att få ett smidigare arbetssätt 

går det att dela skärmen så att önskade planer som exempelvis Flowline och Resursplan visas samtidigt.  

 

 
 

Figur 26. Arbetsvy för tilldelning av resurser. 

  



 

30 

 

Platsprecision 

Planeringen är uppbyggd utifrån att varje aktivitet utförs på en viss plats vid en viss tid. Men det fungerar inte 

för alla aktiviteter att färdigställas efter den längsta nivån i LBS-systemen som byggnaden har delats upp på. 

Som ett exempel måste kanske stommen färdigställas för hela byggnaden innan nästa aktivitet tar vid, men 

för andra aktiviteter behöver endast ett rum vara klart innan nästa tar vid. Därför justeras respektive aktivitet 

till den nivån som är aktuell. Detta påverkar då alltså kopplingarna mellan aktiviteterna.  

Flowline  

Det är i den här vyn som optimering utav tidplanen görs. Den grundläggande logiken som aktiviteterna har 

blivit tilldelade i tidigare steg följer med och ger ett utgångsläge att arbeta med. Men det krävs fortfarande 

optimering av tidplanen då aktiviteterna inte är anpassade mot varandra. Det finns som tidigare nämnt ingen 

plan som är optimal men det finns bättre och sämre. För att förbättra tidplanen följs de steg som nämns i 

teorin. Att göra själva förändringarna som exempelvis att dela på en aktivitet, splittra dem eller göra dem 

kontinuerliga handlar ofta bara om att klicka i en ruta. Att förkorta en aktivitet går att göra genom att ”ta tag i 

den” och dra den åt vänster till det datum då den behöver vara klar och då få ett förslag på hur många resurser 

som behöver tillsättas. Att gör nya kopplingar kan görs genom att dra länkar mellan aktiviteterna och då få 

välja hur den ska påverka tidplanen i fråga om kopplingstyp, platsberoende, nivå, fördröjning och bufferttid. 

Svårigheten är alltså inte i själva utförandet av momenten utan i att förstå metoden och veta vad som behöver 

göras. Däremot så är de olika delarna synkroniserade vilket innebär att olika varianter enkelt testas för att 

undersöka om en förbättring kan ske, ett arbete skulle vara omfattande vid ett manuellt utförande. 

Programmet innehåller även funktioner som hjälper till att hitta eventuella hinder som kan finnas för att 

tidplanen ska gå att genomföra. Det kan vara hinder som exempelvis krockar eller för kort tid mellan olika 

aktiviteter på samma ställe. Vid en planering med många olika aktiviteter och många platser på olika nivåer 

kan dessa vara extra hjälpsamma.  
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Avstämning i Flowline 

I denna vy kan även avstämning ske under projektets gång. Som det går att se i figuren 28 visar en 

avstämning i Flowline på vart i huset man är och vart man borde vara enligt planeringen. Detta utgår från att 

man allt eftersom produktionen fortgår för in när arbetet på platsen startade och när det var klart. Som det går 

att se i figur 27 visar den röda linjen på datumet för avstämningen och de streckade linjerna som är det 

estimerade utfallet indikerar på att produktionen är före planering. En avstämning i Flowline visar alltså på 

vart i huset man borde vara och hur planeringen kommer att påverkas av var man egentligen är. 

 

 
 

Figur 27. Ett exempel på hur en avstämning i Flowline kan se ut. Den röda vertikala linjen är visar på tillfället för avstämningen och därmed 

också på vart man borde vara. De streckade linjerna tillhörande aktiviteterna visar på hur planen kommer att förändras om arbetet fortsätter på 

samma sätt. 
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4.3 Förändring av projekt 
För att visa på hur ändrad byggordning och förändringar i IFC- modellen påverkar arbetet har dessa två 

moment utförts. 

4.3.1 Uppdelning av byggnad 

För att se vad det innebär att ändra en byggordning i den utsträckningen att byggnaden behöver en annan 

platsindelning har två olika fall byggts upp. 

 

Platsindelning A 
Platsindelningen som går att se till vänster i figur 28 är gjord utifrån att hela huset byggs upp samtidigt men 

är uppdelat per våningsplanen. Till den hör tidplanen i figur 29.  

 

Platsindelning B 
Den första platsindelningen förändras sedan till att huset måste byggas i två etapper vilket går att se till höger 

i figur 28. Vid platsindelning B är alltså huset först uppdelat i två delar och sedan per våningsplan. Till den 

hör tidplanen i figur 30.  

 

 

 

Figur 28. Två olika platsindelningar. Den tillvänster är 

den ursprungliga och den till höger är den nya. 
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Figur 29. Flowline till platsindelning A. 

 

 
 

Figur 30. Flowline till platsindelning B. 

Förändringsarbetet 

För att förändra en platsindelning och tillhörande tidplan krävs det att ett antal steg genomförs. Arbetet med 

indelningen sker som tidigare i LBS Manager. Då den nya indelningen sker på högre nivå inom LBS 

hierarkin än den tidigare lägsta vilket kan ses i figur 28 behöver den första platsindelningen raderas.  

 

LBS Manager ger flera olika möjligheter till att dela upp en byggnad. Men det mest passande för att dela upp 

huset i två vertikala delar är att använda funktionen polygonlinje. Vilket enkelt förklarat ger en möjligheten 

att dela byggnaden på de flesta sätt. Problemet här är dock att vid ritandet av linjen innan huset är uppdelat i 

våningsplan gör att modellen försvinner och linjens placering jämfört med byggnaden blir en ren gissning.  

Efter den vertikala uppdelningen delas huset även upp per våningsplan vilket enkelt sker genom en 

horisontell klyvning med ett bestämt antal uppdelningar och höjder. Här uppmärksammas ännu ett problem 

som kan ses i figur 31. Alla objekt har inte blivit korrekt kluvna efter den valda linjen.  
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De beroenden som sedan tidigare var givna för aktiviteterna i tidplanen finns kvar men det krävs självklart en 

del arbete för att optimera den utifrån de nya förutsättningarna. Här kan det exempelvis bli aktuellt att dela på 

aktiviteter så att de inte är beroende av varandra mellan de olika delarna. Ett exempel på hur tidplanen kan se 

ut visas i figur 29 och 30. 

.  

 
 

Figur 31. Alla objekt är inte kluvna enligt den valda linjen i LBS Manager. 

  

4.3.2 Uppdaterad modell 

Att arbeta med en metod som ska vara flexibel innebär att ny data behöver kunna inhämtas och användas på 

ett smidigt sätt, därför har denna process utvärderats. De steg som krävs vid uppdatering av en befintlig 

modell i Vico Office avsedd för planering är: 

 

Import av ny version 
Importen sker på samma sätt som vid första versionen. Det enda som skiljer sig är att istället för att 

välja ny modell så väljs den som man avser att uppdatera.  

 

Visuell jämförelse 
För att se vad som har förändrats mellan versionerna och samtidigt jämföra dessa används en visuell 

jämförelse. I figuren 32 används olika färger tillsammans med transparens för att tydligt visa på vilka 

förändringar som har skett. Grönt innebär att objektet är nytt, gult att det har förändrats, rött att det är 

raderat och grått med hög transparens att det är oförändrat.  
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Figur 32. Visuell kontroll av två olika modeller med hjälp av färger. 

 

Kontroll av mängdlista 
Mängdlistan bör även kontrolleras för att se om några nya poster har tillkommit. I de fall där det är 

nya delar som inte passar in på redan upprättade delar måste alla aktuella stegen som nämnts tidigare i 

utförandebeskrivningen genomföras. Är det bara förändrade mängder i redan befintliga mängdposter 

uppdateras alla delar automatiskt. 

 

Vilket arbete som krävs vid uppdatering till en ny version utav modellen skiljer sig alltså avsevärt beroende 

på vad som har förändrats. Kontrollstegen är för visso samma men hur mycket manuellt arbete det innebär 

beror på om nya delar med andra identiteter har tillkommit. I de fall helt nya objekt som inte går att passa in 

på varken receptposter eller aktiviteter behöver alla steg vid uppförandet av planeringen genomföras. Det är 

därför viktigt att i största möjliga mån använda rätt identiteter vilket uppmärksammades under studien. Ett 

exempel från studien är då dörrarnas identiteter från början var kategoriserade efter typ för att sedan 

förändras till varje dörr fick en egen identitet. Det innebar att varje dörr i byggnaden krävde en ny manuell 

handpåläggning för att koppla dörr till kalkylpost vilket vid ett stort bygge kan vara ett omfattande arbete.  
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5. Diskussion 

Här nedan kommer studiens genomförande och resultat att diskuteras. Diskussionen är indelat i avsnitten 

genomförande och resultat, där genomförandet avser att beröra metoden och valen som har gjorts i studien. 

Resultatdiskussionen syftar till att diskutera det resultat som studien har kommit fram till. 

 

5.1 Genomförande 
Vid sökande av information till teori- delen har tryckta källor varit förstahandsvalet. I vissa fall har det dock 

varit svårt att hitta information på andra ställen än på internet och då på sidor som kan anses som partiska. 

Detta innebär att en del av det som presenteras i teorin till viss del är vinklat och då främst den information 

som presenteras om Vico och BIM. Anledningen till att internet är det ställe där det finns mest fakta om 

studiens ämne är att det är ett relativt nytt.  

 

Eftersom arbetet har utförts utan någon formell utbildning hos Vico eller någon annanstans har den enbart 

baserats på författarens tidigare kunskaper, utbildningsmaterial från Lunds tekniska högskolas hemsida och 

videos från internet. Det inlärningssättet har visat att programmet överlag är relativt lätt att förstå och att 

arbetet tekniskt sett går att utföra utan att gå en formell utbildning. Studien kan ha sina brister på grund av 

vald metod men det innebär även att studien utgår i form av kunskap i programmet från egna tolkningar som 

är opartiska. Det rekommenderas ändå att gå en utbildning för att dessa kan ge en bättre förståelse och andra 

lösningar för arbetsprocessen samt att Flowline är en ny planeringsmetod för många som kräver ett nytt 

tankesätt. 

 

Då enbart arkitektmodellen har använts kan det finnas brister i resultatet med tanke på att den inte innehåller 

all information om byggnaden. För att utveckla studien vidare skulle en undersökning där flera olika 

modeller som innehåller objekt från olika aktörer, förutom bygg, så som exempelvis el och VVS används 

samtidigt. Det skulle ge en mer tydlig bild om vad det innebär att planera med Vico då alla delar bör vara 

med i planeringen. 

 

Vico är ett program som inte endast är till för att upprätta tidplaner som utgår från modeller. Att undersöka 

programmets alla funktioner var dock för omfattande för studien och därför begränsades den till att enbart 

beröra de delar som ingår vid just en modellbaserad planering. Många moment som ingår vid uppbyggnaden 

av planeringen berör direkt andra arbetsmoment som krävs vid en byggnation. Ett exempel är 

mängdavtagning som görs vid planeringen för att kunna bestämma aktiviteternas tid men som också skulle 

kunna ligga till grund för både kalkylens prissättning och mängder vid beställningar. Det innebär att även här 

krävs det en mer utförlig undersökning för att se om programmet i sin helhet är fördelaktigt att använda.  

 

Valet av aktiviteter utgick från att presentera en planering som både skulle ge läsaren en tydlig bild av vad 

det innebär att planera med Vico och som studien skulle kunna klara av att producera inom kursens ramar. 

Aktivitetslistan är alltså begränsad men även om det skulle utökas till att innehålla alla delar som finns i 

modellen skulle det inte förändra resultatet då arbetsprocessen är densamma. Det skulle endast påverka på det 

sättet att möjligtvis nya problem hade uppmärksammats. 

 

För att testa programmets flexibilitet valde studien att begränsa undersökningen till två scenarion som ansågs 

som troliga i ett verkligt projekt. För att testa det mer utförligt skulle fler scenarion som exempelvis 

platsindelningar på rumsnivå som utgår från flera modeller vara lämpligt. Ett sådant scenario var dock inte 

möjligt att utföra inom kursens tidsramar. De två olika platsindelningar som upprättades för tidsplanen kan 

även anses som relativt enkla men då syftet var att ge en förståelse till läsaren ansågs det som ett bättre val än 

att riskera en för svårtolkad tidsplan. 
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5.2 Resultat 
 

Ett syfte som utgår från att ge läsaren kunskap om en arbetsprocess ger inte en självklar bild av vad resultatet 

bör innehålla. Det är svårt att producera en beskrivning som passar de flesta då kunskapsnivån om ämnet 

skiljer sig avsevärt inom byggbranschen. Ett försök att ge personer som är kunniga inom byggbranschen och 

skulle kunna ha nytta av denna typ av verktyg men som inte har någon större insikt sedan tidigare om BIM 

har varit målet. Nivån på resultatets innehåll kan dock tolkas olika utifrån läsarens egna tidigare kunskap.  

 

Resultatet av syftet slutade i tre olika huvudkategorier där den ena var en övergripande beskrivning av vilka 

delmoment som hade ingått i upprättandet av planeringen och i vilken ordning som de påbörjades, den andra 

var en beskrivning av arbetsprocessen när dessa delmoment utfördes och den tredje en undersökning av hur 

förändringar i ett projekt hanterades i programmet. Innan de två senare punkterna diskuteras bör några saker 

noteras där den första är att ett planerings- och kalkylarbete kräver stor erfarenhet för att det ska kunna 

utföras på ett effektivt sätt.  

 

En risk som även bör noterats är att det lätt kan bli så att en person sitter ensam och upprättar tidplanen då de 

främsta informationskällorna är modeller och mallar. Vid arbetet får det inte glömmas bort att ge de 

inblandade en god förståelse för projektet och att skapa engagemang hos dem. Som det nämns tidigare är 

dessa viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat projekt. Det är därför viktigt att man vid användning av en 

arbetsprocess som bygger på tekniska lösningar ser till att involvera alla som ska vara inblandade vid 

utförandet av planeringen. Att presentera och arbeta med en tidplan som är platsbaserad är också det en ny 

metod för många och det är inte direkt självklart hur man bör tänka vid avläsningen vilket även det behöver 

tas hänsyn till, i alla fall till en början, vid användningen av denna metod. Det krävs alltså att hitta ett 

arbetssätt där man inte förlorar den kunskap och engagemang som krävs för ett lyckat projekt till kostnad av 

att teknik ska användas. 

 

 5.2.1 Beskrivning av arbetsprocess 

Här kommer saker som uppmärksammats vid arbetet med framtagandet av beskrivningen att diskuteras. Att 

tänka på är att målet med beskrivningen inte har varit att producera en manual som gör att läsaren kan 

återupprepa arbetet utan att ge den kunskap om vad det kan innebära att arbeta med ett program som anses 

tillhöra begreppet BIM och därmed skapa en modellbaserad tidplan.  

 

Som de tidigare nämns finns det olika tolkningar om vad begreppet BIM innebär men enligt studien är 

programmet ändå att klassa som ett BIM- verktyg. Det med tanke på att information från modeller kan 

användas för att upprätta 4D- modeller. För att kunna utnyttja dessa funktioner på ett effektivt sätt krävs det 

dock att projekteringen har kommit relativt långt i ett tidigt skede för att slippa att upprepa många moment. 

 

Exempelvis så projekteras det ofta ända till byggstart, och även en tid in vid i vissa fall, vilket medför 

svårigheter att utnyttja fördelarna med kopplingen av en modell till en tidsplan. Stora förändringar i modellen 

medför mycket arbete i Vico. Arbetet med att bygga upp en tidplan skulle alltså få göras om flera gånger 

utifrån att modellen får korrekt detaljnivå för slutprodukten om den har en låg detaljnivå till en början. Det är 

alltså viktigt att en bra modell med hög och korrekt detaljnivå framställs i god tid för att minska arbetet vid 

planeringen.  
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Hur objekten är kategoriserade och vilken information som finns tillgänglig i den importerade modellen har 

uppmärksammats som ett problem. Det har nämligen funnits objekt som både saknar korrekt information 

gällande exempelvis mått fast att det enligt konsulten, som ritat objekten i modelleringsprogrammet, finns 

angivet och objekt som ligger under fel kategorier. Under studien har det även uppmärksammats att väggar i 

modellen kan ha olika mått beroende på vilken utav sidorna som man ser på. Ett problem som visserligen 

löstes genom att ta medelvärdet av måtten men det är egentligen inte är en helt tillförlitlig metod. Vad dessa 

problem beror på har inte undersökts närmare men som det står i teorin har den här typen av problem även 

uppmärksammats i andra studier. Det krävs alltså att modellerna är anpassade till BIM och att problemen 

måste lösas ifall den här typen av modellbaserad planering ska användas.  

 

En styrka Vico Office har för att upptäcka dessa fel som kan finns i modellen och minska risken för en 

felaktig projektering är först och främst den starka filterfunktionen. Det gör att det är enkelt att kontrollera 

alla delar och se att de är rätt kategoriserade och ligger på rätt position i byggnaden. Arbetet kräver dock viss 

kunskap om byggnaden och dess innehåll för att veta vad som är rätt och fel. Utöver det söker programmet 

som även automatiskt efter trasiga geometrier vilket innebär att fel i modellen som påverkar mängderna 

uppmärksammas. 

 

En till fördel är att för de objekt som inte finns med i modellen går det att skapa manuella mängdposter 

utifrån både 2D- ritningar och 3D- modellen. Det går även att manuellt korrigera de objekt som kräver 

förändring. Dessa metoder ger användaren stor möjlighet till att både upptäcka och korrigera de fel som 

finns. 

 

Att upprätta kalkylen direkt i Vico med dess struktur och allt innehåll som gjordes i studien blir fort ett 

väldigt omfattande arbete. För att säkerställa att rätt enhetstider används vid planeringen rekommenderas det 

därför starkt att vid användning av programmet antingen skapa mallar direkt i programmet eller att skapa 

kompatibla Excel mallar. 

 

Att arbeta med Flowline istället för ”vanliga” platsbaserade tekniker som ofta presenteras i ett Ganttschema 

innebär absolut att ett nytt tankesätt måste implementeras men stora fördelar finns då det blir synligt vart 

arbetet ska ske och att det lätt går att se hur en förändring påverkar möjligheten att utföra tidplanen. Vilket 

kan vara svårt i ett Ganttschema som snabbt blir omfattande och svårt att tyda. En utmaning med att planera 

på det nya sättet är att allt arbete måste utföras på en plats innan man kan gå vidare och även att alla 

inblandade måste arbeta utifrån platsernas ordningsföljd. Men det ger då möjlighet till ett jämnt 

produktionsflöde utan att överlappande aktiviteter. 

5.2.2 Förändring av projekt 

Eftersom att det blir många förändringar under ett projekt, vilket i sin tur leder till att planeringen måste 

förändras, och att projekt ofta är så pass tidspressade att de till och med planeras och förändras i stor 

utsträckning under byggandet är det viktigt med smidig uppdatering av tidplanen. I Vico uppdateras 

tidplanen automatiskt på de objekt som har en koppling sedan tidigare. För att synliggöra vad som har 

förändrats och hitta nya saker som kräver hantering går det enkelt att jämföra två versioner med varandra 

både i 3D- vy med färger som representerar förändringar och i dokumentform vilket innebär att det i stort sätt 

går att jämföra allt. Att det till och med går att jämföra flera olika versioner av byggnaden för att se vilken 

som blir mest effektiv och lönsam att bygga är en stor fördel. För att detta ska fungerar effektivt krävs dock 

att modellerna är uppbyggda på samma sätt och att samma identiteter på objekten. Annars kan arbetet med att 

uppdatera en modell bli omfattande då en ny benämning på ett objekt kräver en ny koppling till kalkylen. 
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Platsindelningen och platssystemsfunktionen gör det möjligt att enkelt jämföra och utvärdera olika sätt att 

bygga och dess effekt på projektet vilket inte är lika smidigt vid traditionell planering där en helt ny planering 

behöver struktureras upp. Dock har problem med att uppdelningen inte fungerar helt korrekt 

uppmärksammats i studien. Anledningen till varför problemen uppstod har studien inte kunnat fastställa men 

det är något som behöver undersökas närmare om programmet ska användas.  
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6. Slutsatser  

Studien har haft till syfte att ge kunskap om vad det kan innebär att planera med ett program som använder 

tekniska lösningar vilka utnyttjar information från modeller. Det har visat att det finns många aspekter att ta 

hänsyn till och att programmets alla funktioner bör värderas vid en bedömning om det ska användas. Visst 

finns det många fördelar med att använda den här typen av tekniska lösningar vid en planering utav ett 

byggprojekt men det finns också ett flertal aspekter som det krävs att man tar hänsyn till för att säkerställa 

metodens framgång. Då studien har genomförts utan någon formell utbildning går det att konstatera en 

djupare utbildning med fördel bör genomföras för att hitta ett effektivt och säkert arbetssätt då det på flera 

sätt skiljer sig från ”traditionellt” planering. 

 

För att tidsplanen ska bli så rättvisande som möjligt krävs det en väl utvecklad modell med korrekt 

uppdelning av objekt i olika kategorier och en modell som är anpassad för 4D-planering. Det krävs även att 

modellen är väl utvecklad i ett tidigt skede för att planeringen ska kunna dra nytta av den och för att ge en 

effektiv tidsplanering. 

 

En sak som inte får glömmas är att engagemanget hos de som ska utföra arbetet är en viktig framgångsfaktor 

vid planering. När en planering skapas på det här sättet, alltså utifrån modeller, finns därför en risk. Risken är 

att endast en eller ett fåtal personer är involverade. Det krävs alltså att bra arbetsmetoder hittas där ett 

engagemang kan skapas.  

 

Vilken typ av planering som än används krävs det erfarenhet och kunskap om i vilken ordning arbeten kan 

ske. En styrka som har setts med att använda Vico är att det går att testa olika platsindelningar med hjälp av 

det smarta verktyget LBS Manager som är att anse som ett av de starkaste i programmet. 

 

Tidigt i studien påstås det att tid går att spara i tidsplanen genom att planera i Vico med hjälp av Flowline. 

Utifrån vad som framkommer här går det inte klargöra om tid kommer att sparas men det går dock att visa på 

att arbetssättet och verktyget tydliggör planeringen på ett bra sätt. Det ger möjligt till att upptäcka konflikter 

mellan aktiviteter och att se möjligheter till tidsbesparingar. 
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