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Abstract

Development of ruleset in Solibri

Jesper Bengtsson

At Veidekke Entreprenad AB it has in earlier projects shown the position
of objects in a 3D-model do not represent the intended positions. According
to an enquiry from Veidekke this study researches incorrect placements of
objects in 3D-models for prefabricated structural walls and electrical
systems. The study specifically covers electrical conduit boxes inside the
prefabricated structural walls and electrical sockets from an electrical design
engineer.

The purpose of the study is to use a ruleset in 3D-modeling software to
detect and eliminate inaccuracies in the design phase of a project. The goal
is to elaborate a ruleset that is requested by Veidekke and apply in a current
project.

According to previous research, cost for errors and inaccuracies in
construction projects range from 2 to 6,5 percent of the production cost.
The greatest opportunities for influencing and preventing costs for errors
and inaccuracies are in the design phase.

The use of BIM in the study is identified as a significant contributing solution
to reducing the number of errors in the design phase leading to extra costs.
Collisions between objects in drawings from different engineers are considered
one of the major factors of extra cost and can be countered by model- and
collision checks.

The study's current state description describes the ruleset which is the goal
of developing for Veidekke. By using the ruleset, it should alert the
BIM-coordinator when an electrical outlet is located at an unacceptable
distance from its associated electrical conduit box inside a prefabricated wall.
The ruleset is developed and intended to be used together with 3D-models
from different engineers in one of Veidekke's projects.

The ruleset is developed in Solibri Model Checker software and successfully
tested in a smaller 3D-model. However, information in IFC files from an engineer
does not prove to be sufficient. This is addressed by describing how to
properly export IFC-files. The ruleset is then validated in a real project
where actual errors are found.

After implementation and results, the study concludes that costs can be
reduced if design and coordination are given more resources and time,
while model- and collision checks should be developed and implemented
early in projects. The rule check proves possible to develop according to
the request and also validated in a real project.
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Handledare: Joakim Sköld



 

Sammanfattning 

Hos Veidekke Entreprenad AB har det i tidigare projekt visat sig att placeringar av 

objekt i en 3D-modell inte stämmer överens med dess tänkta placeringar. Enligt en 

förfrågan av Veidekke undersöks i denna studie felaktiga placeringar av objekt i 

3D-modeller för prefabricerade stomelement och el. Specifika objekt som 

undersöks är eldosor i prefabricerade väggar och eluttag från elprojektör.  

 

Syftet med studien är att med hjälp av en regelkontroll i mjukvara för 3D-

modellering upptäcka och eliminera fel redan i ett projekts projekteringsstadie. 

Målet är att utveckla en regelkontroll som efterfrågas av Veidekke att applicera i 

ett aktuellt projekt, likväl att använda i framtida projekt. Studien har genomförts 

under tio veckor. 

 

Enligt tidigare forskning ligger kostnader för felaktigheter i byggprojekt i spannet 

2–6,5 procent av produktionskostnaden. De största möjligheterna att påverka och 

förebygga kostnader för felaktigheter finns i projekteringsskedet.  

 

De mest frekventa orsakerna till fel är misstag, slarv, nonchalans, okunskap och 

otydliga beställningar. Detta tillsammans med allt mer komplexa tekniska system 

och högre krav på funktionalitet, miljö, energi och estetik. Från år 1950 fram till 

millennieskiftet steg installationskostnader från 10 till 50 procent av 

entreprenadkostnaden.  

 

Undersökningar visar att 32 procent av kostnader på grund av felaktigheter 

uppkommer i projekts tidiga stadie, vid beställning och projektering. Kunskap och 

motivation är de orsaker till fel som sticker ut mest. Andra betydande orsaker är 

tidsbrist, ansvarsförskjutning, kostnadsbesparingar och brist i samordning.  

 

Användandet av BIM pekas i studien ut som en väsentligt bidragande lösning på att 

reducera mängden fel i projekteringsskedet som leder till extra kostnader. 

Kollisioner mellan objekt i handlingar från olika projektörer betraktas som en av de 

största faktorerna till extrakostnader. Detta kan motverkas genom visualisering i 

BIM och 3D-modellering, där modell- och kollisionskontroller används för att 

upptäcka fel.  

 

I studiens nulägesbeskrivning redogörs den regelkontroll som utgör mål att utveckla 

åt Veidekke. Regelkontrollen ska varna BIM-samordnaren då ett eluttag är beläget 

på ett icke-acceptabelt avstånd från dess tillhörande eldosa inuti en prefabricerad 



 

 

vägg. Regelkontrollen utvecklas och ämnas användas tillsammans med aktörer 
inom ett av Veidekkes projekt. 
 
Regelkontrollen utvecklas i mjukvaran Solibri Model Checker och testas 
framgångsrikt i en mindre 3D-modell. Information i IFC-filer från en projektör 
visar sig dock inte vara tillräcklig. Detta åtgärdas genom en beskrivning hur en 
korrekt export av IFC-filer görs. Regelkontrollen valideras därefter i ett verkligt 
projekt där faktiska felaktigheter hittas.  
 
Enligt intervjustudien ställer sig alla respondenter positiva till BIM-projektering 
och användandet av modell- och kollisionskontroller, samt att de implementeras 
och används tidigare i projekt än vad som nu är vanligt. Installationer anses som ett 
av de områden där flest fel upptäcks och beror enligt respondenterna på 
ansvarsförskjutning och bristande samordning. 
 
Efter genomförande och resultat leder studien till slutsatsen att kostnader kan 
reduceras om projektering och samordning ägnas mer resurser och tid samtidigt 
som modell- och kollisionskontroller bör utvecklas och implementeras tidigt i 
projekt. Regelkontrollen visar sig möjlig att ta fram enligt förfrågan och valideras i 
ett verkligt projekt.  
 
Studien mynnar ut i ett antal rekommendationer åt Veidekke: 

• Mjukvaran BricsCAD rekommenderas framför AutoCAD Architecture för 
export av IFC-filer från IMPACT 

• Ställa högre krav på metadata i IFC-filer 
• Införa samordning tidigare 
• Tillägna projektering och samordning mer tid och resurser 

 
Nyckelord: BIM, Solibri, projekteringsfel, felkostnader, modellkontroll, 
regelkontroll, kollisionskontroll 
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Ordlista 
BIM Building Information Modeling 

(byggnadsinformationsmodellering). 
 
Byggkostnad (Entreprenadkostnad) kostnad för ett byggnadsuppförande 

inklusive mark- och schaktningsarbete samt 
anslutningskostnader för el och fjärrvärme. 

 
Entreprenör Vid utförandeentreprenad står entreprenören för utförande. 

Vid totalentreprenad står entreprenören för projektering, 
utförande, anlitande av konsulter och utser aktörer som 
projekteringsledare och BIM-samordnare. 

 
Kollisionskontroll Automatiserad kontroll av 3D-modell i 

samordningsmjukvara. Varning utfärdas då något objekt i 
modellen kolliderar med ett annat. 

 
Metadata Beskrivning av innehållet i ett digitalt dokument, fil eller 

objekt. 
 
Modellkontroll Övergripande begrepp för kontroll av 3D-modell i 

samordningsmjukvara. Kan innebära kollisionskontroll, 
okulär kontroll eller regelkontroll. 

 
Prefabricering Förtillverkning av stomelement på fabrik för direkt 

montering vid byggarbetsplats. Förkortas ofta ”prefab”. 
 
Produktionskostnad Kostnad för byggnadsuppförande, markförvärv, 

projektering, kommunala avgifter och besiktningar med 
mera. 

 
Projektör Specifik konsult. Besitter kompetens inom sitt område och 

bistår till projektet med detaljerade kunskaper. 
 
Regelkontroll Automatiserad kontroll av 3D-modell i 

samordningsmjukvara. Varning utfärdas då något i 
modellen strider mot av användaren valda kriterier i regel. 

 
VDC Virtual Design and Construction.  
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1 Inledning 
Här ges en introduktion till examensarbetet genom beskrivning av bakgrund, syfte, mål, 
avgränsningar och metod. Examensarbetet utförs hos Veidekke Entreprenad AB i Uppsala som 
i studien benämns Veidekke.  

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Vid projekteringsarbetet inom byggindustrin deltar många olika aktörer (se kap 2.1.2). Allt från 
arkitekter, konstruktörer, el- och VVS-projektörer till BIM-samordnare. Då många aktörer vid 
olika företag samarbetar och tar fram bygghandlingar till ett projekt innebär det att 
samordningen mellan dessa blir essentiell. Ritningar som tas fram hos de olika instanserna ter 
sig till en början inte alltid sammanfalla korrekt och stämma överens. Idag är det generellt 
vedertaget att använda sig av 3D-modeller i projektering. Det har dock i många fall visat sig att 
3D-modellerna inte är tillräckligt detaljerade för att kunna säkerställa att placering av objekt i 
en modell faktiskt stämmer överens med den tänkta placeringen i produktion.  
 
Idag produceras byggelement till hög grad med prefabricerade betongstommar. Dessa 
stomelement har vid 3D-modellering en potential till digital detaljering. Samma grad 
detaljeringspotential finns också i de övriga aktörernas 3D-modeller. Det har hos Veidekke 
uppdagats att 3D-modellerna vid projektering inte utnyttjas till sin fulla potential. Genom en 
effektiv samordning, där utvecklingsmöjligheter finns, möjliggörs att i ett tidigt skede eliminera 
fel mellan de olika aktörerna. Fel som, om de först upptäcks vid produktion, kan bli kostsamma 
och skapa förseningar i projektet. Med så kallade modellkontroller och kollisionskonstroller  
(se kap 2.5.5) i 3D-modelleringsprogram kan fel i samordning mellan aktörer upptäckas, men 
idag saknas kunskap om en specifik modellkontroll. Denna studie undersöker utveckling av den 
modellkontroll som Veidekke eftersöker.  

1.2 Syfte 
En korrekt modellering i BIM-mjukvara i ett tidigt skede i projekteringen skapar bättre 
förutsättningar att hålla nere kostnader som kan uppstå senare på grund av felaktig projektering. 
Syftet är att med hjälp av en regelkontroll i mjukvara för 3D-modellering tidigt upptäcka och 
eliminera projekteringsfel. Därigenom kan extra arbete undvikas, vilket besparar kostnader åt 
Veidekke. Syftet ämnar även indirekt bidra till en smidigare process för projektörer, beställare 
och andra parter som berörs av kostnader för felaktig projektering.   

1.3 Mål 
Målet med studien är att utveckla en regelkontroll, som tidigare inte använts hos Veidekke, i 
mjukvaran för 3D-modelleringen. Regelkontrollen ska appliceras och valideras i samordning i 
en 3D-modell från två olika aktörer inom projekteringen för att säkerställa att funktionen 
uppfylls. Tanken är att den utvecklade regelkontrollen även ska kunna användas i ett av 
Veidekkes framtida projekt. Om utvecklingen av regelkontrollen visar sig möjlig kan den 
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appliceras inom projekteringssamordningen, effektivisera arbetssättet, bidra till eliminering av 
projekteringsfel och därmed gynna kostnadsbesparingar inom byggprojekt redan i 
projekteringsskedet.  

1.4 Avgränsning 
Studien avgränsas till en del inom projektering mellan leverantör av prefabricerade 
stomelement och elprojektör. Hos leverantören av prefabricerade stomelement ingår 
konstruktion, projektering och tillverkning. Objekt som studien avgränsas till är specifikt från 
dessa två aktörer, prefabricerade stomelement och eluttag. Avgränsningen görs enligt den 
förfrågan som ställts av Veidekke.  

1.5 Frågeställningar 
• Bidrar en utveckling av modell- och kollisionskontroller vid projektering till mindre 

felaktigheter och kostnader i byggprojekt? 
• Är den efterfrågade modellkontrollen möjlig att ta fram? 
• Är det möjligt att applicera modellkontrollen i ett verkligt projekt? 

1.6 Metod 
Studien genomförs primärt med en design research metod vilket innebär en produktutveckling. 
Design research kan exempelvis innebära att skapa en programvara som ska stödja 
beslutsfattande i konceptutveckling (Säfsten och Gustavsson, 2019, s.112). Blessing och 
Chakrabarti (2009, s.1) beskriver design research som ”genererar och utvecklar en produkt, 
baserat på ett behov, en produktidé eller teknologi, till den nivå som behövs för att kunna 
realisera produkten och tillfredsställa de upplevda behoven hos användare och andra 
intressenter”. Just formuleringen ”upplevda behoven” syftar att motsvara det faktiska behov 
som ställts av Veidekke. Studien genomförs i fyra på varandra efterföljande steg. 
Litteraturöversikt, nulägesbeskrivning, genomförande och intervjustudie. 

1.6.1 Litteraturöversikt 
En litteraturöversikt görs för att få en bredare förståelse inom områden kring felaktigheter och 
kostnader inom byggindustrin. Detta för att få en djupare insikt kring de problem som studiens 
syfte och mål ämnas bidra till att reducera och bakgrunden till varför behovet av den eftersökta 
funktionen finns. Litteraturöversikten förväntas även ge en bättre bild av arbetsflöden och 
digitala arbetssätt inom byggindustrin. 

1.6.2 Nulägesbeskrivning 
En nulägesbeskrivning görs för att belysa Veidekkes nuvarande arbetssätt när vissa 
felaktigheter uppstår i byggprojekt. Det ges exempel på felaktigheter från ett verkligt projekt 
tillsammans med åtgärder för att skapa en förståelse om nuvarande tillvägagångssätt för att 
eliminera dessa fel. En grundligare genomgång av det aktuella problemet som är bakgrunden 
till studien görs även. Nulägesbeskrivningen ämnar redogöra varför behovet av den utvecklade 
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regelkontrollen finns, hur den kan tänkas användas i framtiden och vilka felaktigheter inom 
projekteringsprocessen som önskas elimineras med hjälp av den. 

1.6.3 Genomförande 
I genomförandet av studien görs försök till utveckling av regelkontrollen i den programvara för 
3D-modellering som används av Veidekke. Genomförandet visar steg för steg hur utvecklingen 
av regelkontrollen går till. Eftersom regelkontrollen enligt studiens mål förväntas användas i 
ett av Veidekkes framtida projekt, görs även en validering i ett redan befintligt verkligt projekt. 
Valideringen görs för att undersöka om regelkontrollen fyller sin funktion och förväntas visa 
dess användbarhet 

1.6.4 Intervjustudie 
Intervjustudien genomförs som en semistrukturerad intervju. Intervjuer består då av 
förhållandevis specifika teman som ska beröras, men intervjupersonen har stor frihet att utforma 
svaren på sitt eget sätt och frågorna behöver inte komma i samma ordning som intervjuguiden 
(Bryman, 2018, s.563). Denna typ av intervju anses bäst eftersom information om ett specifikt 
område eftersöks.  

1.7 Inriktning 
Studien inriktas framför allt mot personer inom och kring projektering och samordning av 
byggprojekt, projektering och tillverkning av prefabricerade stomelement samt projektering av 
installationer i byggnader. Erfarenhet av mjukvara för projektering, samordning, BIM och 3D-
visualisering är att föredra.   



Kap. 2 Litteraturöversikt 
 

 15 

2 Litteraturöversikt 
Byggindustrin är en ständigt växande bransch vilken ligger till grund för uppförandet av 
samhällen, städer och infrastruktur. År 2016 överskred antalet anställda inom byggbranschen 
300 000 personer (Lundgren, 2017). Byggbranschen kan i sin tur delas upp i många olika 
mindre branscher och arbetskategorier. Byggprocessen delas vanligtvis upp i tre olika delar; 
projektering, produktion och förvaltning (Nordstrand, 2008, s.61). Produktionsfasen är 
genomgående belastad av förseningar och höga extra kostnader på grund av fel. I många fall 
kan fel i produktionen härledas till felaktig projektering. Projekteringen är därför en del inom 
byggprocessen där möjligheter att eliminera fel finns.  

2.1 Projektering 
I enlighet med studiens inriktning (se kap 1.7) görs ingen djupare genomgång av 
projekteringens alla deltagare. Enbart BIM-samordnare beskrivs eftersom denna position 
anses högst relevant för studiens kommande avsnitt. Läsaren förväntas redan besitta kunskap 
om byggprocessen, projektering och deltagare inom dessa områden. 

2.1.1 Definition av projektering 
Projektering inom byggbranschen har en tydlig innebörd; ”Projektering i byggprocessen 
handlar först och främst om att bestämma egenskaperna hos det byggnadsverk som ska 
framställas och beskriva dem med hjälp av ritningar, beskrivningar, beräkningar, bilder och 
modeller. De samlade kunskaperna om det blivande byggnadsverket bildar en icke-materiell 
produkt. Den ska vara vägledande för upphandling och produktion av den materiella 
produkten” (Stintzing, 2005, s.56). Vidare menar Stintzing (2005) att; ”All den kunskap som 
växer fram under projektering kan med datorers hjälp samlas i en produktmodell, som redogör 
för det blivande byggnadsverkets egenskaper. Från den kan de underlag hämtas, som behövs 
för upphandling och materiell produktion”. Med projektering skapas en utgångspunkt som 
bygger på ett behov av en byggnation, omständigheter, eftersökta egenskaper, krav och ramar 
att förhålla sig till. Resultatet av projekteringen är således en immateriell produkt som 
innehåller all den information och lösningar som täcker det uppkomna behovet.  

2.1.2 Deltagare vid projektering 
Vid projektering deltar en mängd olika parter som i studien benämns aktörer och innefattar allt 
från projektörer, entreprenör, projekteringsledare, BIM-samordnare beställare och övriga 
konsulter. Eftersom projektering är en flexibel och varierande process ser inte 
projekteringsgruppen alltid likadan ut genom arbetets gång. Vissa aktörer deltar vid tidig 
projektering och andra kommer in vid ett senare tillfälle. Med denna skiftande process krävs 
hela tiden omorganisering av projekteringsgruppen (Stintzing 2005, s.145–146).  
 
BIM-samordnare – När konsulter lägger fram olika förslag till utseende, tekniska lösningar 
och installationer krävs en effektiv digital samordning av dessa. Konsulternas specifika 
kunskaper inom respektive områden innebär ofta en bristande kunskap och insikt i projektet 
som helhet. Eftersom konsulter jobbar utspritt på egen hand ökar risken för objektkollisioner i 
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handlingar och modeller mellan de olika konsulterna (se kap 2.5.5). Kollisioner och andra 
skiljaktigheter bland konsulter missgynnar projekteringen. BIM-samordnaren har då en viktig 
roll att samordna arbetet på en övergripande nivå och komma med förslag till ändringar och 
alternativa förfaranden. BIM-samordnaren måste även inneha en teknisk kunskap om de 
områden som ingår i strategin (BIM Alliance, 2013). I dagsläget kan en BIM-samordnare arbeta 
i en 3D-modell som utgör en sammanslagning av alla aktörers modeller. BIM-samordnaren 
återför eventuella kollisioner och andra problem som uppstår till konsulterna och dessa kan 
bearbetas och revideras vid projekteringsmöten.  

2.2 Felkostnader i byggindustrin 
Att fel inom byggbranschen leder till stora kostnader råder inget tvivel om. Felkostnader under 
produktion skiljer Josephson och Saukkoriipi (2005) mellan synliga och dolda felkostnader. 
Synliga felkostnader kan noteras med nuvarande kunskaper och mätmetoder. Dolda 
felkostnader innefattar bland annat fel dit konsekvensen inte kan härledas eller att felkostnader 
ingår i ett pris vid köp av byggmaterial där felet åtgärdats på fabrik. Josephson och Saukkoriipi 
konstaterar att felkostnaderna ligger på 6–11 procent av byggkostnaden och 3,5–6,5 procent av 
produktionskostnaden. 
 
Josephson och Saukkoriipi (2005) delar i en studie in byggnadsarbetarnas arbetstid i direkt 
värdeökande arbete, förberedelser samt rent slöseri. Kategorin rent slöseri uppgår till hela 33,4 
procent av arbetstiden i vilken aktiviteterna omarbete, väntan, outnyttjad tid och avbrott ingår. 
Det visade sig i studien att väntan uppgick till 23 procent av arbetstiden. Aktiviteterna innebär 
alltså tid som mer eller mindre går helt till spillo, utan att tillföra något till projektet i form av 
värde eller förberedelser inför värdeskapande. Ett fel som upptäcks i produktion leder direkt till 
extra resursanvändning av arbetstid och eventuellt maskiner och utrustning. Fel kan också leda 
till materialspill på byggarbetsplatsen, ytterligare kontroller och besiktningar samt tvingade 
förseningar av leveranser till följd av felet. Leveransförseningar som i sin tur bidrar till väntan 
och outnyttjad tid.  
 
Josephsons och Saukkoriipis forskning förstärks i en rapport från Boverket (2018) där 
kostnader för fel och brister i förhållande till produktionskostnader anges. Fel som hittas under 
produktion uppgår till mellan 2–5 procent av produktionskostnaden och fel som upptäcks vid 
förvaltning till mellan 5–7 procent. Improduktiv användning av resurser, materialspill och 
ineffektivt utnyttjande av arbetstid uppgår till 10 procent. Förseningar i andra projekt, eller 
rentav stopp av dessa, samt utebliven försäljning beräknas till mellan 7–11 procent. I absoluta 
tal beräknas kostnader för dessa kategorier uppgå till 111 miljarder kronor om året. Att förutspå 
exakta siffror för problem likt dessa är givetvis mycket svårt, men oavsett pekar det på stora 
extrakostnader som skulle kunna klassas som slöseri. 
 
I en studie som gjordes mellan åren 1994–1996 av FoU-Väst och Chalmers Tekniska högskola 
(Josephson och Hammarlund, 1996) utreddes kostnader på grund av fel i sju olika byggprojekt. 
Studien visade att felkostnader stod för i genomsnitt 4,4 procent av projektkostnaden, uppgick 
till 9,4 procent som högst i ett projekt och som lägst till 2,3 procent i ett annat.  
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Även Love, Lopez, Edwards och Goh, (2011a) pekar på liknande kostnader. Författarna skriver 
att felaktigheter inom kontrakt från projektering av ett byggnadsverk kan bidra till 5 procentiga 
ökningar av projektets kostnad.  

2.2.1 ÄTA 
Fel som upptäcks i produktion kan i vissa fall åtgärdas på plats utan påföljande kostnad. Andra 
fel förblir dolda och upptäcks först senare i förvaltningen. De fel som påträffas och åtgärdas 
med kostnader som följd konkretiseras i så kallade ”ÄTA-arbeten”. Förkortningen står för 
ändringar, tillägg och avgående arbeten. Vad som gäller för entreprenaden och projektet 
framgår i kontrakts- och bygghandlingar. ÄTA-arbeten innebär alltså inte bara kostnader på 
grund av fel. Projekt kan med stor sannolikhet förändras under arbetets gång, till exempel då 
beställaren vill lägga till, förändra eller ta bort något, eller om något i handlingarna är fel vilket 
resulterar i extra arbete för entreprenören. ”Varje ändring medför som regel en teknisk, 
tidsmässig och ekonomisk konsekvens, som måste regleras mellan beställare och entreprenör” 
(Nordstrand, 2008, s.200). En förändring eller felaktighet kan medföra att hela planeringen för 
produktionen måste omarbetas vilket kan få en negativ inverkan genom hela ledet, från 
entreprenör till underentreprenörer och leverantörer.  

2.3 Effektivisering av byggprocessen 
Inom all industri strävas det efter effektivisering. Byggindustrin kommer förmodligen fortsätta 
visa tillväxt med tanke på att efterfrågan alltid kommer finnas. I en av Statens offentliga 
utredningar (SOU, 2002) citeras en promemoria till Verket för innovationssystem från 2002 av 
professor Jan Bröchner. I promemorian fastslås att det alltid kommer finnas efterfrågan på 
lokalt tillgänglig bygg- och fastighetskompetens. Bröchner beskriver att byggindustrin svarar 
för ett ständigt och fundamentalt mänskligt behov. Han skriver vidare att byggindustrin står för 
en stor del av sysselsättningen i ett land, samt att innovationsförmåga och förnyelse inom bygg- 
och teknikområden kan få tydligt märkbara effekter på tillväxt och skapa förutsättningar för 
ekonomisk och hållbar utveckling.  
 
Det komplexa förlopp som ett byggprojekt utgör innebär att effektivisering kan ske i många 
former. Det är svårt att säga vart i processen insatser bäst skulle kunna tillämpas för att totalt 
stödja en mer tids- och kostnadseffektiv industri. Genom att visualisera ett byggprojekt som en 
process, från vagga till grav, underlättar det att se delar inom processen där effektiviseringar 
kan ske och därmed bidra till en mer effektiv bransch i stort. Användandet av ny teknik och 
digitala verktyg är en betydelsefull del som kan effektivisera processen, både vid projektering 
och produktion.  
 
År 1998 fick Sir John Egan i uppdrag av den brittiska regeringen att lansera förslag för 
kvalitetsförbättringar och effektivisering inom det brittiska byggandet. Egan lade fram förslag 
till initiativ som bland annat skulle sänka kostnader och byggtider med 10 procent, samt minska 
de årliga byggfelen med 20 procent. I Sir Egans (1998) rapport (som även fick namnet 
Eganrapporten) råddes byggindustrin att ta fram 50 demonstrationsprojekt som skulle följa 
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Egans förslag. År 2002 uppfylldes de konkreta målen i Eganrapporten istället med 400 olika 
demonstrationsprojekt (SOU, 2002) vilket bevisar att även en stor, komplex och statisk industri 
som byggbranschen kan förbättras genom nytänkande.  

2.3.1 När kan effektivisering ske 
Flera områden i byggbranschen är i behov av effektivisering, förbättring och förnyelse. 
Nordstrand (2008, s.112) skriver att: ”De största möjligheterna att påverka projektets 
kostnader genom ändrad inriktning eller utformning finns i projektets inledande skeden. Varje 
beslut därefter minskar valfriheten eftersom man successivt väljer bort vissa alternativ. När 
projektets stora utgifter inträffar, under byggandet, är möjligheterna att påverka dem relativt 
små”. Att effektivisera projekteringen – då möjligheter för kostnadspåverkan är som störst – 
torde därför vara det område som bidrar till en smidigare process med mindre fel och 
extrakostnader. Figur 2.1 visar hur Nordstrand beskriver var i projektet möjligheterna att 
påverka projektkostnaderna är som störst. Ju längre in i projektet som ändringar görs eller fel 
upptäcks och måste åtgärdas, desto större blir kostnaderna att åtgärda dessa.  
 

 
Figur 2.1 Möjligheter och kostnader att påverka ett byggprojekt. Källa: Nordstrand, 2008, s.112 

Samverkan mellan gammal teknik, nya tekniska lösningar, material som tidigare inte beprövats 
och allt mer komplicerade installationssystem ställer högre krav på projekteringen. Alla 
konsulter bidrar till att uppfylla de krav som byggherren ställer och påverkar kostnader vid 
produktion och förvaltning, samt även förutsättningar för hållbarhet och kvalitet. Med denna 
information kan det tyckas att prioritering av en väl genomförd projektering borde göras och 
större resurser tillsättas denna process. Men faktum är att utvecklingen gått i motsatt riktning. 
En av många anledningar till detta är tidsbrist. Eftersom det direkt värdeskapande ligger i 
produktionen och det i dagens högkonjunktur byggs mycket, finns helt enkelt inte utrymme att 
låta branschen ta sig tid och resurser till gedigen projektering och samordning mellan konsulter 
(SOU, 2002).  



Kap. 2 Litteraturöversikt 
 

 19 

2.4 Byggprocessen och dess problematik 
Byggbranschen är en industri som är kantad av problematik. Josephson och Saukkoriipi (2005) 
följer upp de sju byggnadsprojekt som observerades i Kvalitetsfelkostnader på 90-talet 
(Josephson och Hammarlund, 1996) och definierar arbetsmoment och arbetsuppgifter som 
utförs utan att tillföra kundvärde som slöseri i byggprojekt. Josephson och Saukkoriipi ger i sin 
rapport flera exempel på kategorier av slöseri som sammanställts av Taiichi Ohna, chef vid 
Toyota, samt andra forskare. Dessa kategorier innefattar alltså inte enbart byggbranschen:  

• Fel i produkter  
• Lager med material och produkter som väntar på att behandlas  
• Väntan hos personal  
• Aktiviteter och delaktiviteter som inte behövs 
• Förflyttning av personal utan klart syfte  
• Varor och tjänster som inte uppfyller kundens krav  
• Överarbete - att göra mer arbete än vad kunden kräver  
• Onödiga rörelser när medarbetare utför sina jobb  
• Överproduktion - tillverka eller göra mer än vad som behövs 
• Omarbete  
• Transporter av material  
• Materialspill  
• Arbete utfört i fel ordning  
• För stor arbetsstyrka  

 
Vidare ger Josephson och Saukkoriipi (2005) andra exempel som är direkt kopplade till 
byggbranschen. Exemplen innefattar bland andra: 

• Felkostnader under produktion 
• Kontroller och besiktningar 
• Stölder och skadegörelse 
• Resursanvändning för arbetstid 
• Resursanvändning för maskiner och utrustning på arbetsplatsen 
• Materialspill 
• Arbetsrelaterade sjukdomar och olycksfall 

2.4.1 Varför uppstår felaktigheter? 
Problematiken med fel i byggbranschen som genererar slöseri är utbrett i hela processen. Det 
är inte rätt att påstå att fel endast uppkommer i den tidiga projekteringen snarare än i 
produktionen, förvaltning eller vice versa. Däremot ligger ansvaret hos projektörer, 
produktionsledare, leverantörer, underentreprenörer och förvaltare att tillsammans hjälpas åt att 
förhindra fel. 
 
De mest frekventa orsakerna till fel är slarv, nonchalans, okunskap och otydliga beställningar 
och dessa är viktiga att skilja från fusk som istället är en medveten handling (SOU, 2002). 
Pressade tidsplaner är enligt rapporten något som kan skapa större lönsamhet och att byggnaden 
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förräntas snabbare eftersom den kan börja utnyttjas så tidigt som möjligt. Detta bidrar till sänkta 
förvaltningskostnader. Men en pressad tidsplan är även en stor orsak till kvalitetsbrister och 
extra kostnader. Vidare anges i rapporten att illa förberedda och ogenomtänkta tekniska 
lösningar påverkar slutresultatet. Speciellt när det kommer till att blanda gammal och ny teknik. 
Tillsammans med att de tekniska systemen blir allt mer komplexa och att högre krav ställs på 
funktioner, miljö, energibesparingar och estetik blir chansen till misstag större på vägen. Enligt 
den Statliga Offentliga Upphandlingen (2002) stod installationskostnader år 1950 för 10 
procent av entreprenadkostnaden år 2002 kan kostnaden för installationer istället uppgå till 50 
procent av entreprenadkostnaden.   
 
Som nämnts ovan finns det flera olika orsaker till fel. Fel kan begås av individer, grupper och 
team. Love, Edwards, Irani och Walker (2009) pekar ut tre olika kategorier av fel: 

1. Misstag – uppstår som ett resultat av kunskapsbrist, inkompetens eller saknaden av 
kunskap om hur en uppgift ska utföras. 

2. Olydnad eller motsträvighet – ett fel uppstår då en individ inte är villig att genomföra 
en uppgift eller att inte genomföra en uppgift på det sätt som individen är instruerad 
eller förväntas göra. 

3. Misstag på grund av ouppmärksamhet – uppstår som ett resultat av glömska, vana, 
distraktion eller liknande. 

 
Love et al. (2009) ser oroväckande på att organisationer inom projekt inte verkar ta sitt ansvar 
att ta till sig dokumenterade erfarenheter. I vissa fall försummas regler och praxis helt och hållet 
när det kommer till att tillfredsställa kundens krav och efterfrågan. Misstag och tillbud har en 
benägenhet att uppstå i återkommande mönster oavsett vem eller vilka individer som är 
involverade. Det innebär att i ett projekt där många omständigheter redan är kända, tenderar fel 
att uppstå som redan tidigare begåtts. Ordet försummelse innebär i detta fall misslyckandet att 
följa korrekta procedurer när ett arbete utförs. En generell uppfattning enligt Love et al. (2011a) 
är att branschen besitter stor kunskap om de negativa följder som ett fel bringar med sig, snarare 
än att dra nytta av de potentiella fördelar som uppstår genom läran om hur ett fel uppkommer.   
 
Figur 2.2 beskriver ett skede där två händelser är separerade från varandra i tid och plats och 
skiljs åt med en fördröjning. Figuren kan liknas vid ett byggprojekt där projektering och 
produktion är separerade i tid, organisatoriskt och plats från varandra. På grund av detta kan 
det i projektet ligga latent dolda fel som ”vandrar” och fortplantar sig genom organisationen 
och projektet. I värsta fall har felet till slut mångfaldigats och skapat ännu större problem när 
det väl upptäcks (Love et al., 2011a). 
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Figur 2.2 - Orsak och verkan separerade av tid och plats. Källa: Love et al., 2011a 

2.4.2 Orsaker till fel 
Att knyta fel som uppstår i byggprocessen till en specifik händelse eller anledning är mycket 
svårt. Felet kan bero på en orsak som ligger i projekteringen, produktionen, leverantörsledet 
eller rentav förvaltningen, en komplex process med många aktörer. Just att felet ligger dolt och 
fördröjt enligt figur 2.2 gör det ibland ännu svårare att knyta felet till projekteringen. 
Kartläggning av felens orsak är dock väldigt viktig att göra. Detta för att resurser ska användas 
rätt och hjälpa till att eliminera källor till fel i framtida projekt.  
 
Josephson och Hammarlund (1999) kategoriserar några orsaker som skapar benägenhet till 
misstag: 

• Kunskapsbrist 
• Informationsbrist 
• Motivationsbrist  
• Stress 
 

Kunskapsbristen kan i sin tur delas upp i brist på kompetens och erfarenhet. Josephson och 
Hammarlund återkopplar här återigen till studien av sju byggprojekt mellan 1994–1996. 
Studien visade att 32 procent av kostnader på grund av felaktigheter uppkom i projektens tidiga 
stadie, vid projektering med projektörer och beställare. Uppskattningsvis 45 procent av 
felaktigheterna kunde knytas till produktionen och i relation till projektledning, projektarbetare 
och underentreprenörer. Ungefär 20 procent av kostnaderna härstammade från materialfel och 
maskiner. Resultatet av undersökningen visas i tabell 2.1. 
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Källor till fel (% av totala felkostnader)  

 
Tabell 2.1. Källa: Josephson och Hammarlund (1999)  

Vidare skriver Josephson och Hammarlund (1999) att individer som begår misstag ofta har 
kunskapen och korrekt information att utgå från. Det är snarare brist på motivation som står för 
en stor andel av grunden till misstag, hela 50 procent. En djupare analys av detta kan peka på 
att brist på motivation uppkommer ur stress, slarv, glömska eller att uppgifter helt enkelt görs 
på rutin. Kunskaps- och informationsbristen stod för 29 procent av kostnaderna. Detta 
sammanställs i tabell 2.2. 
 

Orsaker till fel (% av totala felkostnader)  

 
Tabell 2.2. Källa: Josephson och Hammarlund (1999)  

Hur orsaker fördelas mellan olika aktörer visas i tabell 2.3. Här ses tydligt att felaktigheter på 
grund av motivation i projekteringsstadiet är lägre, men denna ersätts istället av en högre andel 
felaktigheter på grund av kunskaps- och informationsbrist. 
 

Orsaker till fel för olika aktörer (% av totala felkostnader per aktör)  

 
Tabell 2.3. Källa: Josephson och Hammarlund (1999)  

Kunskapsbrist – Några orsaker som leder till kunskaps- och informationsbrist kan vara att 
personal som sitter inne på viktig kompetens och kunskap antingen slutar eller byts ut inom 
projekt. Att dagliga rutiner och planer ofta varierar, eller att projektörer deltar i flera projekt 

Källor till fel (% av totala felkostnader)

Projekt Beställare Projektering Projektledning Yrkesarbetare Underentreprenörer Material Maskiner Övrigt

A 9 13 27 8 30 8 5 0

B 4 47 5 14 17 12 1 0

C 7 38 6 5 30 13 1 0

D 0 21 20 27 5 22 4 1

E 10 18 2 5 7 51 1 6

F 2 33 23 14 8 13 5 2

G 13 18 14 5 37 3 2 8

Genomsnitt 6 26 14 13 18 17 3 3

1

Orsaker till fel (% av totala felkostnader)

Projekt Kunskap Information Motivation Stress Risk

A 46 13 33 0 8

B 27 15 36 5 17

C 36 24 36 1 3

D 30 8 58 4 0

E 8 21 49 10 12

F 35 4 60 1 0

G 18 14 60 2 6

Genomsnitt 29 12 50 3 6

1

Orsaker till fel för olika aktörer (% av totala felkostnader per aktör)

Aktör Kunskap Information Motivation Stress Risk

Projektering 44 18 35 2 1

Projektledning 31 8 50 6 5

Yrkesarbetare 12 2 69 1 16

Underentreprenörer 27 13 47 3 10

1
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samtidigt. Detta skapar en tendens att uppgifter glöms bort. Att byta ut personal som arbetar 
med projektering bidrar till hela processens slutresultat. Specifik personal besitter särskild 
kunskap om ett projekt och det är svårt att låta kunskapen tas efter, även inom den egna 
organisationen (Love et al., 2011a).  
 
Inom projektering och produktion arbetar otaliga individer med olika kunskaper och 
erfarenheter mot ett gemensamt mål. Ett argument till varför fel sker i projektering är just att 
projektörer saknar den erfarenhet att se hur något på papper eller digitalt ter sig i verkligheten 
ute på byggarbetsplatsen. Omvänt skriver Samuelsson (2010) i en studie att ”Entreprenörers 
hantverkstradition återkommer i undersökningarna som exempel på en kultur där IT upplevs 
främmande och abstrakt”. Det bildas en uppdelning av kunskap mellan två instanser och 
kommunikationen där mellan skulle kunna anses bristfällig.  
 
Tidspress – Tidspressen på arbetet bidrar till slarv, försummelse eller att detaljer glöms bort. 
Ändringar i utförande, form och konstruktion, felaktigheter och försummelser kan stå för 79 
procent av kostnader för omarbeten i ett projekt. Av dessa omarbeten kan enbart försummelser 
uppgå till 38 procent. Försummelser av att utföra arbetsuppgifter korrekt kan i sin tur bero på 
tidspress, underbemanning, utmattning och oerfarenhet (Love et al., 2009). 
 
Återanvändande av metoder och arbetssätt – Tidspressen i projekt kompenseras ofta genom 
genvägar för att spara tid. Att återvända projekteringsdetaljer, lösningar eller arbeta med redan 
kända metoder för att genomföra en ny uppgift är i många hänseenden tidsbesparande och krävs 
för att uppfylla ett projekts tidsram. Dessa genvägar kan dock leda till att korrekt praxis inte 
följs för det nya projektet (Love et al., 2009). 
 
Ansvarsförskjutning – Oavsett entreprenadform finns det en tendens att det ligger på 
huvudentreprenörens ansvar att upptäcka felaktigheter i bygghandlingar innan dessa 
uppenbaras på byggarbetsplatsen. Underförstått detta tenderar då konsulter att förlita sig på att 
huvudentreprenören hittar eventuella felaktigheter som konsulterna själva faktiskt står för. 
Ansvarsförskjutandet kommer inte sällan utan ersättning, trots att det slutligen är 
huvudentreprenören som står för hela säkerheten för projektet (Love et al., 2011a). Dessutom 
menar Love et al. att det ligger en press på konsulter, både affärsmässig och vinstinriktad sådan, 
samt en självkänslomässig faktor som gör att det skapas en motvilja att visa sina fel. Den 
affärsmässiga pressen, som att bryta kontrakt och avtal vilket kan få rättsliga följder, kan skapa 
en rädsla hos konsulter. Eller att inte vilja erkänna sina fel på grund av skam, stolthet eller 
förväntningar på sig själv.  
 
Ignorans – Tidigare har det funnits färre tillfällen under projekteringen att upptäcka fel och 
rätta dessa. Dels på grund av att 2D-ritningar bara på senare år har ersatts med 3D-ritningar, 
vilket skapar en svårare förståelse aktörer emellan. Men också för att konsulter ofta arbetar 
individuellt och åtskilt från varandra. Det åtskilda arbetet bidrar till att individuella beslut tas 
utan att beakta hur det påverkar andra aktörer eller discipliner i processen. Ju mer arbete som 
utförs och fler beslut tas, desto svårare blir det att åtgärda fel, speciellt då de sker åtskilt mellan 
aktörer. När felaktigheter som är gjorda i föregående skeden i projekteringen uppdagas har 
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dessa en benägenhet att ignoreras eller arbetas runt på ett icke fullständigt acceptabelt sätt. För 
att helt och hållet åtgärda detta och kunna slutföra sin egen uppgift krävs att aktörer jobbar i 
motsatt riktning som det naturliga arbetsflödet (Love et al., 2011a). Många gånger ligger även 
åtgärdandet av ett tidigare fel till grunden för uppståndelsen av nya fel. Fel som återigen blir 
latent dolda och dyker upp i ett senare skede i processen. 
 
Kostnadsbesparingar och ändringar – Kostnadsbesparingar genom organisationen bidrar till 
att arbete inte utförs fullt ut. I intervjuer med projektörer råder det en gemensam åsikt om att 
beställares förväntningar på projektering stiger. Det gör däremot inte projektörers ersättning. 
Detta kombinerat med tidspress gör att undermåliga handlingar ligger till grund för produktion 
(Love, Edwards, Han, Goh, 2011b). Andra exempel på samma ämne är att inte tillräckligt med 
resurser läggs ner på kvalitetskontroller, att projektering sker på icke tillräcklig information 
från beställare eller tillägg som dyker upp i efterhand på grund av ändrade behov (Love et al., 
2009). 
 
Samordning – En bristande samordning och bearbetning av problem som dyker upp till följd 
bidrar till ett sämre slutresultat. Oförutsedda händelser och problem kan uppstå som leder till 
ogenomtänkta beslut i byggprojektet. När projektering görs under tidspress är det ofta just 
samordning och bearbetning som kommer i andra hand då genvägar måste tas. En anledning 
till detta är att samordningen inte är en tillräckligt väldefinierad aktivitet i ett projekt utan förs 
hela tiden samman med framtagandet av underlag till förfrågan och produktion. Samordning 
och problemlösning övergår ofta till en förhoppning om att entreprenören ska lösa detta på 
byggplatsen. I många fall är beställaren ej heller villig att betala för kompetent projektering 
utan upphandling av denna sker istället till lägsta pris. Denna ”lägsta pris mentalitet” bidrar i 
sin tur till att projektörer inte är beredda att åta sig aktiviteter som samordning och bearbetning. 
Det råder även en stark tro på att samordning kan ske övergripande genom administrativa 
åtgärder istället för resursinriktning mot problemlösning och praktisk hantering av problem. I 
och med en bristande samordning i projekteringsstadiet är några av de vanligaste problemen 
som kan uppstå härifrån kollisioner mellan instanser och aktörer, diskrepanser (till exempel fel 
dimensioner på öppningar i väggar), felbedömningar och objekt som saknas (Stintzing, 2005, 
s.220–221).   

2.5 VDC och BIM 
Informationsflöden och teknologiska innovationer tar utvecklingen framåt inom många 
industrier och bidrar till snabbare och smidigare vägar mot önskade resultat. Framsteg med 
hjälp av nya tekniker kan däremot tyckas gå långsammare inom just byggindustrin. Behovet av 
att förbättra produktiviteten, resultatet och kostnaden för detta har funnits under lång tid. Detta 
behov tillsammans med den snabba utvecklingen inom IT har lett till ett utbrett användande av 
innovationer för digital konstruktion och arbetsmetoder såsom BIM och VDC.  

2.5.1 Vad är VDC? 
Virtual Design and Construction (VDC) är ett arbetssätt där digitalisering står i fokus och vägen 
mot ett färdigt mål till kund bryts ner i processer och aktiviteter för att underlätta att dessa 
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kontrolleras och följs upp. Mål ska kunna mätas vilket bidrar till en effektiv byggprocess. 
Projektering sker vid så kallade Integrated Concurrent Engineering-möten (ICE), ett arbetssätt 
som tagits fram av NASA, vilket innebär dagslånga möten där alla projektörer närvarar för att 
skapa en kortare väg för frågor och problemlösning. I arbetssättet och vid ICE-möten används 
BIM för att visualisera problem och lösningar tillsammans med andra smarta verktyg 
(Veidekke, 2020).   

2.5.2 Vad är BIM? 
Byggnadsinformationsmodellering härstammar ur ett försöksinitiativ till att ta itu med den låga 
produktiviteten som råder inom byggindustrin. Ansatsen med BIM ämnar öka; produktivitet, 
effektivitet, värde, kvalitet och hållbarhet och samtidigt minska; livscykelkostnader, ledtider 
och extra arbete genom ökat samarbete och kommunikation mellan alla aktörer inom ett 
byggprojekt (Mihindu och Arayici, 2008). Mer konkret är BIM ett digitalt arbetssätt inom VDC 
som har för avsikt att, genom processtänk och teknologi, föra digital projektering, data och 
information genom hela livscykeln hos ett byggnadsprojekt. Arbetssättet underlättar även som 
ett informationsflöde mellan olika aktörer som arkitekter, konstruktörer och 
installationskonsulter inom projektering, vilka är ömsesidigt beroende av varandra (Love et al., 
2011b). 
 
Det talas ibland inom branschen om en ”digital tvilling” av ett byggnadsprojekt. Med digital 
tvilling menas den BIM-modell som byggnadsprojektet utgår från. BIM-modellen ska kunna 
användas som ett visualiserande hjälpmedel och informationskälla för bygghandlingar till 
projektering och produktion. BIM-modellen är även tänkt att innehålla och återspegla både 
fysiska och funktionsmässiga attribut av den riktiga byggnaden och därmed utgöra 
relationshandlingar för förvaltningsskedet (Boje, Guerriero, Kubicki, Rezgui, 2020). 

2.5.3 Användandet av BIM 
Det stora steget i användandet med BIM är att gå från 2D-ritningar till objektbaserade 3D-
modeller där varje objekt har potentialen att innehålla information. Ett arbetssätt i 3D främjar 
visualisering i realtid och underlättar därmed kommunikation, information och idéutbyten 
mellan olika aktörer i ett projekt (Johansson, Roupé, Bosch-Sijtsema, 2015). Användandet av 
3D-modeller bidrar till en ökad förståelse för en byggnads utformning och tekniska lösningar 
hos alla aktörer. Modellen möjliggör mer lättöverskådlig kommunikation mellan parterna vilket 
gynnar snabbare och mer korrekta lösningar tidigt i projekteringen när det kommer till spatiala 
frågor och installationslösningar där kollisioner mellan aktörer ofta är ett problem. En fördel 
jämfört med 2D-ritningar är enkelheten att snabbt kunna utvärdera flera olika utformningar och 
tekniska lösningsförslag där aktörer jobbar i en mer innovativ miljö. BIM-modellen kan också 
innehålla så kallade 4D- och 5D-parametrar vilka innebär information om tid och tidskostnader 
(Love et al., 2011b). 

2.5.4 Vad kan BIM bidra till? 
Det finns många fördelar med BIM såsom mer effektiv kommunikation genom modellen och 
överskådligheten att ta fram fungerande förslag tidigt i projekteringsskedet. BIM bidrar även 
till att se hur olika förslag blir i relation till kostnader, energieffektivitet och analyser av 
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byggnadens livscykel. Förhoppningsvis kan BIM i framtiden även bidra till ”smarta byggnader” 
genom hela cykeln där byggprocessen går från ritningar till enbart datorbaserade modeller att 
även använda i förvaltningen. BIM har adresserats som en av lösningarna till många av de 
felaktigheter som uppstår i byggprocessen och kostnader knutna till dessa. Försäljare av BIM-
mjukvaror menar att användandet ”höjer kvaliteten av byggnadsdokumentering genom att 
reducera mänskliga fel samtidigt som det motiverar arkitekter att kunna arbeta fram ett mer 
färdigt projekt redan från början” (Love et al., 2011b). Mihindu och Arayici (2008) ger ett 
exempel på detta där företaget Tocoman säger att de i över 200 olika projekt underlättat 
arbetssättet genom implementering av BIM, vilket har bidragit till 10 procentiga 
kostnadsbesparingar eller mer i projekten och en genomgående högre nöjdhet hos intressenter. 

2.5.5 BIM, modell- och kollisionskontroller 
Projektering av en byggnad med BIM innebär att projektets aktörer förenar sina modeller i en 
huvudmodell som kan granskas av en BIM-samordnare och även användas för samordning och 
visualisering mellan aktörer. Den förenade modellen bearbetas i mjukvaruprogram som 
exempelvis Solibri Model Checker (se kap 2.5.7) genom att importera IFC-filer (se kap 2.5.6).  
 
När sammanslagningen av olika aktörers modeller görs kan kollisioner uppstå mellan dessa. 
Kollisioner är ekvivalent med krockar eller konflikter och innebär positionsfel, alltså ett 
element eller objekt som sammanfaller med något annat, vilket inte är ämnat. Traditionellt sett 
när 2D-ritningar användes krävdes stor kunskap och erfarenhet av samordning för att både se 
och åtgärda kollisioner. Med den mer intuitiva BIM-samordningen är kravet på kunskapen lägre 
och fler fel kan åtgärdas i projekteringen. Däremot krävs det ofta lika mycket tid att åtgärda 
felen som vid äldre arbetssätt (Hsu, Chang, Chen, Wu, 2019).  
 
Vid samordning i BIM-modellen görs så kallade modellkontroller och kollisionskontroller och 
åtgärder av dessa är essentiellt för att undvika förseningar, omarbeten och extra kostnader. 
Ordet modellkontroll har en större innebörd och kan innebära allt från okulära kontroller av 
modellen (se kap 3.1.2), spatiala frågor, regelkontroller (se kap 3.1.3) till kollisioner mellan 
objekt. Ordet kollisionskontroll innebär en kontroll av kollisioner mellan objekt som inte får 
ske. Till exempel två rör som kolliderar. Just kollisioner betraktas som en av de största 
faktorerna till extrakostnader och förseningar samtidigt som möjligheten till 
kollisionskontroller anses vara en av de viktigaste funktionerna i BIM-mjukvaror (Lin, Huang, 
2019).  
 
Det har visat sig att modellkontroller är relativt primitiva. Vid en modellkontroll kontrollerar 
mjukvaran modellen och ger användaren en varning då objekt kolliderar eller överträder 
kriterier i en regel som är satta av användaren. Varningarna kan vara uppenbara fel, då till 
exempel ett rör kolliderar med en bärande vägg eller annat objekt och måste åtgärdas. Lin och 
Huang (2019) benämner många kollisioner i mjukvaror som ”falska” eller ”irrelevanta” 
kollisioner. Dessa är kollisioner som kan tillåtas ske eftersom de inte har någon större inverkan 
på projektet. Ofta handlar det om något som väldigt enkelt kan lösas på plats i produktion, men 
som mjukvaran ändå varnar för. Författarna påstår att i vissa projekt som undersökts var 50 
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procent av kollisionerna irrelevanta. Detta resulterar i oerhört många kollisionsvarningar i 
samordning av projekt och mycket tid kan gå åt i arbetet med modellen att undersöka dessa.  

2.5.6 IFC-filer 
Industry Foundation Classes (IFC) är ett filsystem som utvecklats av International Alliance for 
Interoperability (AIA) och grundades genom en vision om en framtida gemensam modell av ett 
byggnadsprojekt. IFC-filer är ett öppet filformat vilket innebär att de kan exporteras från alla 
aktörers respektive projekteringsmjukvaror och innehålla all specifik information från dessa. 
IFC-filer kan öppnas enskilt eller tillsammans i en mjukvara där de illustreras för BIM-
samordnaren i en samlad 3D-modell och kan bearbetas (Mihindu och Arayici, 2008). 

2.5.7 Solibri Model Checker  
Solibri Model Checker (Solibri) är en mjukvara i vilken modeller från olika aktörer sammanslås 
för en avancerad samordning och kvalitetskontroll. Till Solibri kan IFC-filer importeras och 
flera aktörers modeller samtidigt granskas i en 3D-modell. Mjukvaran möjliggör för BIM-
samordnare, ingenjörer och projektörer att samarbeta och lösa problem som uppstår i 
projektering, men kan även användas som underlag för att bättre visualisera och förstå ritningar 
och lösningar på byggarbetsplatsen (Solibri, 2020).  
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3 Nulägesbeskrivning 
Veidekke är ett av de byggföretagen i Sverige som satsar brett på implementerandet av VDC 
som arbetssätt. Samordning med hjälp av 3D-modellering i Solibri Model Checker (se kap 
2.5.7) har hjälpt företaget att upptäcka fel i projektering och befintliga bygghandlingar, vilket 
resulterat i att fel och extra kostnader har kunnat undvikas i produktion i olika utsträckning.  

3.1 Användandet av Solibri Model Checker 

3.1.1 Exempel på fel vid kollisionskontroller 
I tidigare projekt där Veidekke medverkat och använt sig av kollisionskontroller (se kap 2.5.5) 
och felsökning i Solibri har många fel kunnat undvikas. Fel som, om de ligger dolda och 
uppenbaras i produktion, skulle lett till extra kostnader och tid för omarbetning. Några av dessa 
exempel på kollisionskontroller och åtgärder med hjälp av Solibri ges nedan och är tagna från 
ett av Veidekkes projekt. Upptäckt av fel i vänster bild och åtgärd till höger. I figur 3.1 visas 
en uppenbar kollision där ett rör går genom en skalvägg. Åtgärdas med en håltagning för 
genomföring. Figur 3.2 visar ett liknande problem där en håltagning saknas i plattbärlag för 
genomföring av rör. Figur 3.3 visar högra delen av en dörrkarm som kolliderar med skalvägg. 
Det som även upptäcks i figur 3.3 är att arkitektens och konstruktörens modeller inte riktigt 
stämmer överens, vilket också åtgärdas. Figur 3.4 visar ett prefabricerat plattbärlag där 
håltagning är förskjuten. Alla dessa problem hade resulterat i dyra och onödiga kostnader på 
byggarbetsplatsen om inte felen upptäckts i tid.  
 

 
Figur 3.1. Håltagning saknas för genomföring av rör i skalvägg. 
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Figur 3.2. Håltagning saknas för genomföring av rör i plattbärlag.  

 

 
Figur 3.3. Höger del av dörrkarm kolliderar med skalvägg. A och K-ritning stämmer ej.  

 

 
Figur 3.4. Håltagning förskjuten. Objekt kolliderar då i plattbärlag.  

3.1.2 Exempel på fel vid okulära kontroller 
I arbetet med 3D-modellen och samordningen kan fler felaktigheter än kollisioner upptäckas. 
Vid okulär granskning av BIM-samordnaren påträffas olika typer av fel som kan innebära extra 
kostnader i produktion. Figur 3.5 visar en håltagning som inte ska utföras. I samordningen där 
flera projektörers modeller är synliga är det tydlig att hålet inte kommer uppfylla någon 
funktion och utgår därför. Figur 3.6 visar en feltänkt bärande konstruktion där balkong ersatts 
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med ett nedsänkt plattbärlag för att uppfylla fukt- och energikrav. Okulära fel likt dessa är något 
som inte kunnat upptäckas med kollisionskontroller utan snarare med noggrannare okulär 
genomgång av 3D-modellen. 
 

 
Figur 3.5. Överflödig håltagning.  

 

 
Figur 3.6. Feltänkt bärande konstruktion.  

3.1.3 Regelsamlingar och regelkontroller i Solibri Model Checker 
En stor del av användandet i Solibri är regelbaserad. Det vill säga regelsamlingar som 3D-
modellen kan kontrolleras mot. Några exempel på kontroller som kan göras är: 

• Rymd och areor 
• Objekts dimensioner 
• Tillgänglighet 
• Rumsklassificering (till exempel brandklasser) 

Mångfalden bland regelsamlingar är större än så, men ovan exempel visar på användbarheten 
av Solibri. 
 
En regelsamling är en samling av regelkontroller där varje regelkontroll innehåller kriterier som 
kan modifieras. När något i modellen strider mot ett av dessa kriterier vid en kontroll ges en 
varning om regelöverträdelse (”Issue”). Programvaran kommer med 50 stycken befintliga 
regelsamlingar och dessa kan utvecklas genom modifiering av kriterier, import av nya 
regelsamlingar, eller skapandet av egna regelkontroller. En fördel och viktig aspekt med 
regelsamlingar är att de kan sparas lokalt av användaren som separata filer. Om en regelsamling 
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har utvecklats eller modifierats för att passa ett visst projekt är det möjligt att dela filen som 
innehåller regelsamlingen. Filen kan då användas i andra projekt eller av andra BIM-
samordnare. Kunskapen stannar således inte hos en person inom organisationen utan 
decentraliseras istället. Befintliga regelsamlingar samt beskrivning av dessa ses i figur 3.7. 
 

 
Figur 3.7. Val av regler med beskrivning. Källa: Sherril, JD. 

3.2 Projekt ”Åby Ängar” 
I nuvarande stund har Veidekke ett projekt vid namn ”Åby Ängar”. Beställare är Veidekke 
Eiendom och Veidekke är anlitad som totalentreprenör. Veidekke har anlitat flera konsulter till 
projekteringen som är upphandlade under olika former. Några av dessa är Skandinaviska 
Byggelement AB, leverantör av prefabricerade stomelement. Stomkon AB, projektör av 
prefabricerade stomelement åt Skandinaviska, samt Umia AB, underentreprenör inom 
installation och service. I projektet, som just nu befinner sig i projekteringsstadiet, har Veidekke 
valt att tidigt och grundligt använda sig av arbetssättet VDC och BIM-modellering. Arbetssättet 
ställer då även krav på att konsulter använder detta i utsträckande grad för att möjliggöra en 
heltäckande funktionalitet.  

3.2.1 Nuvarande problem 
Av erfarenheter i tidigare projekt sker mycket misskommunikation inom projektering och 
mellan konsulter vilket skapar problem likt de beskrivna i figur 3.1 till figur 3.6. En stor del av 
detta kan underlättas genom en mer ”kontrollerad” BIM-modell. Det innebär att modellen måste 
ha en högre grad datainformation, eller mer specifikt metadata, knutet till varje objekt och 
byggnadsdel. Ett exempel på metadata är artikelnummer från tillverkare av ingjutningsgods i 
en prefabricerad vägg eller annan byggnadsdel. Ett annat exempel är något så enkelt som 
information om en lysrörsarmatur och vilken typ av lysrör som passar. Med en större mängd 
metadata kan fler typer av regelkontroller i Solibri göras.  
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Ett objekt som i projektet Åby Ängar inte innehåller tillräckligt mycket metadata är 
prefabricerade väggar. Det nuvarande dilemmat är att väggar och ingjutningsgods är skapade 
som ett homogent objekt i IFC-filen från projektören, utan metadata tillskriven för varje 
specifikt ingjutningsgods (se kap 4.2). Steel, Drogemuller och Toth (2012) menar att om objekt 
(speciellt material och objekttyper) som används i en modell inte uppfyller kraven på de 
förutsättningar som krävs av mjukvaran, måste BIM-samordnaren spendera tid på att korrigera 
modellen, vilket reducerar värdet av verktygen i mjukvaran. 
  

1) Det första problemet är att prefabricerade väggar är klassade som ”object” när de i själva 
verket ska vara klassade som ”wall”. Även eluttag från vederbörande projektör är 
klassade som ”object”, när de borde vara klassade som något unikt likt ”wall socket”. 

2) Det andra problemet är att väggarna inte bara består av ett enda material (i detta fall 
betong) utan flera delar så som ihåligheter för rörkanaler, VP-rör, infästningsrör och 
eldosor med mera. Dessa delar är just de metadata som saknas i modellen. Mjukvaran 
(Solibri) vet helt enkelt inte om att dessa delar existerar utan ser den prefabricerade 
väggen som ett enhetligt objekt. Utan metadatan minskar användningsområdet och 
flexibiliteten av kontroller i Solibri och i vissa fall blir den obefintlig. 

 
Förutsätt att någon sorts regelkontroll mellan en prefabricerad vägg och eluttag ska göras. Med 
nuvarande information kan kontrollen endast göras mellan ”object” och ”object”, alltså mellan 
hela väggen och eluttaget, vilket är för ospecifikt. Metadata för en gynnsam kontroll är inte 
tillräckliga och kontrollen kommer även göras på allt i modellen som är av typen ”object”, 
oavsett föremål.   
 

3) Det tredje problemet är att kunskap saknas om en viss typ av regelkontroll. Det har 
uppdagats att eluttag inte alltid placeras korrekt i modellen. Eluttag ska placeras; a) på 
väggen och b) exakt vid eldosan i den prefabricerade väggen dit kablar i väggen dras. 
Det har hänt att eluttaget vid projektering placerats fel och istället måste flyttas till 
eldosan i produktion, alternativt att eldosan måste flyttas till eluttaget. Flyttas eluttaget 
finns möjligheten att det kolliderar med något annat objekt i väggen, eller inte kan nås 
av brukaren i det tänkta rummet. Om den prefabricerade väggen redan levererats till 
produktion, men eldosan måste flyttas, kan det bli mycket kostsamt eftersom ett nytt hål 
måste borras på plats, alternativt ny vägg tillverkas.  

3.2.2 Eftersökt funktion 
Den av Veidekke eftersökta funktionen i Solibri innebär ett sätt att ta fram en regelkontroll som 
varnar BIM-samordnaren då eluttaget sitter i fel position sett till eldosan i den prefabricerade 
väggen. Till stor del har tidigare användande av dessa regelkontroller gjorts i form av 
kollisionskontroller, då objekt kolliderar. I nuvarande situation befinner sig eluttaget korrekt på 
väggen, det kolliderar inte. Funktionen som eftersöks är alltså en kontroll som varnar då eluttag 
projekterats fel i position på väggen med en icke acceptabel distans från eldosan. 
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För att utföra denna regelkontroll, specifikt mellan eldosa och eluttag, krävs att tillräcklig och 
korrekt information finns i modellerna. Därför eftersöks modeller från projektörer uppbyggda 
på ett detaljerat sätt i respektive mjukvara med fullständig information och korrekt metadata.  

3.2.3 Önskan med funktion 
Målet och önskan med funktionen är att kunna, med den utvecklade regelkontrollen i Solibri, 
eliminera alla fel då eluttag sitter på ett icke acceptabelt avstånd från eldosor i prefabricerade 
väggar i hela modellen. Tanken är att kunna applicera funktionen i projektet Åby Ängar och i 
framtiden även i andra projekt och på andra instanser i en modell genom att byta ut kriterier i 
regeln, kriterier som är kopplade till objekts metadata. Funktionen kan då även mynna ut i 
riktlinjer om vilken information och metadata Veidekke behöver i de projekterade modellerna. 
Med riktlinjer kan krav ställas som styr projektörers arbete i varje nytt projekt.  
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4 Genomförande och resultat av regelkontroll 

4.1 Datainsamling 
Data som krävs för genomförande av utveckling av regelkontrollen borde vara så likt ett 
verkligt projekt som möjligt. Därför kontaktas projektörer på Stomkon AB och Umia AB som 
deltar i projektet Åby Ängar. Dessa två projektörer tar fram var sin IFC-fil från respektive 
projekteringsprogram och bistår till genomförandet på samma sätt som en verklig modell skulle 
tagits fram, vilket skapar en god verklighetsanknytning. Filerna sammanfogas sedan i Solibri 
för att bearbetas. För att underlätta arbetet efterfrågas en förenklad modell enligt avgränsningen 
vilken består av en skalvägg och eluttag enligt figur 4.1 där eluttagen syns i grönt.  
 

 
Figur 4.1. Skalvägg och eluttag. 

Skalväggen är uppbyggd av prefabricerad betong, eldosor, VP-rör, infästningar för VP-rör och 
armering vilket ses i figur 4.2 där modellen är transparent. I figur 4.2 ses även att två av 
eldosorna, som borde sitta precis bakom eluttagen, sitter på ett felaktigt sätt där den vänstra 
eldosan är förskjuten något i höjdled och den högra eldosa är grovt förskjuten i höjd- och sidled. 
Detta är ett medvetet fel som efterfrågats för att kunna utveckla regelkontrollen i modellen och 
således avgöra om den fungerar eller inte. Eluttaget i mitten är korrekt beläget direkt på eldosan. 
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Figur 4.2. Skalvägg och eluttag. Två eldosor (till höger och vänster) sitter fel.  

4.2 Gränssnitt och information i Solibri Model Checker 
För att skapa en bättre förståelse för mjukvaran Solibri Model Checker görs en genomgång av 
gränssnittet som används. Genomgången kan ses som relativt kort på grund av att studien riktar 
sig till individer där erfarenhet av Solibri eller annan projekterings- och samordningsmjukvara 
redan finns. Då IFC-filer från olika aktörer är sammanfogade visas detta under fliken 
”MODEL” i ”MODEL TREE”. Enligt figur 4.3 ses att modellen innehåller två discipliner: 
skalvägg från arkitekt (A) och eluttag från elprojektör (E). Pilarna till vänster om varje disciplin 
används för att utvidga den specifika aktörens modell vilket ger en detaljerad vy av vad 
modellen innehåller.  
 

 
Figur 4.3. ”MODEL TREE” 

Under fliken ”CHECKING” hittas gränssnittet där alla olika kontroller görs i Solibri. Dessa 
kontroller kallas för ”Rulesets” och efterfrågas som en dialog ”Click to add rulesets” enligt 
figur 4.4. För att lägga till en regelsamling görs detta genom att klicka på ikonen enligt 
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dialogrutan och användaren kan då välja mellan de befintliga reglerna enligt figur 4.5, 
alternativt regler som är skapade i efterhand.  
 

 
Figur 4.4. Fliken ”CHECKING”.  

 
Figur 4.5. Dialogrutan ”Add Ruleset”.  

När ett objekt i modellen markeras visas det under fliken ”INFO”. I figur 4.6 visas 
informationen för eluttaget. Här ses i översta raden vilken modell objektet tillhör, vilken 
disciplin objektet tillhör, typ av eluttag och beskrivning med mera. Eluttaget i figur 4.6 har en 
hög grad metadata med mycket information och är klassat som just ett eluttag med löpnummer 
”(E) Outlet.1.1”. Detta efterfrågades elprojektören hos Umia AB. 
 
I figur 4.7 visas information för eldosan och det noteras att eldosan har en mycket lägre grad 
metadata än eluttaget, vilket är ett av de problem som är beskrivet (kap 3.2.1). Till exempel är 
eldosan definierad som ”(A) Object.b.2” vilket inte säger mer än att det är just ett objekt med 
en typ av löpnummer. Detta gäller även väggen vilken borde vara klassificerad som ”Wall” och 
inte ”Object”. Eldosan har inget namn eller beskrivning och är ritad i samma lager (Layer 0) 
som övriga komponenter i väggen.  
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Figur 4.6. Information eluttag.  Figur 4.7. Information eldosa.  

4.3 Regelkontroll 

4.3.1 Regelsamling och modifiering 
För utformning av den eftersökta regelkontrollen läggs mycket tid på att undersöka och 
modifiera de befintliga regelsamlingarna för att ta reda på om någon av dessa passar till 
ändamålet. Undersökningen av regelsamlingarna specificeras slutligen till kategorin ”MEP” 
(Mechanical, Electrical, Plumbing) och ”Architectural” då det handlar om elinstallationer och 
arkitektoniska objekt. När regelsamlingen ”MEP models and Architectural model” öppnas 
hittas ”Distance between components” och under den hittas regeln ”Distance Between 
Columns/Beams and MEP Components” enligt figur 4.8. 
 

 
Figur 4.8. Regelsamlingar.  

Även om regeln anger distans mellan pelare/balkar och MEP-komponenter går detta att 
modifiera genom att högerklicka på regeln och välja ”Rule Parameters”. Detta tar upp 
dialogrutan ”PARAMETERS” som visas i figur 4.9 där kriterier för regeln kan modifieras. 
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Figur 4.9. Dialogrutan ”PARAMETERS”.  

Under fliken ”Distance Calculation” väljs i vilken riktning kontrollen ska göras. Detta kan 
ändras om användaren är intresserad om ett objekt enbart befinner sig över, under eller vid 
sidan av ett annat objekt. I detta fall är intresset att kontrollera att inget eluttag befinner sig 
längre än en given distans från en eldosa i alla riktningar, därav väljs ”Shortest Distance 
Between Shapes”. Distansen väljs till ”Allowed Maximum Distance” och 10 mm, vilket kan 
ändras beroende på maximal tillåten feltolerans. Under ”Source Component” inkluderas den 
del i modellen som är källan (eldosa). På grund av bristen av metadata i eldosan sätts 
”Component” till ”Any”, ”Property” till ”Layer” och ”Value” till ”0” vilket då tar avstamp i 
den information som erhålls i figur 4.7. 
 
Eldosan ska kontrolleras mot eluttag vilken således väljs under ”Target Component”. Metadata 
i eluttagen är högre vilket möjliggör val av mer specifika kriterier. Här adderas och inkluderas 
ett kriterium där ”Component” sätts till ”Outlet”, ”Property” till ”Description” och ”Value” till 
”Socket” vilket i sin tur tar avstamp i den information som erhålls i figur 4.6. Resten av 
kriterierna är standarder i regeln, men exkluderas från kontrollen. ”Minimum Number” väljs 
till ”1”. Modifieringen av regeln är klar och dialogrutan stängs ner.  

4.3.2 Regelkontroll 1 
Innan regelkontrollen utförs avaktiveras de regelsamlingar och regler som inte ska göras genom 
att högerklicka på regelsamlingen och sedan ”Disable”. Regelkontrollen görs genom ”Check 
Model” och resultatet framkommer i figur 4.10 där varningar om regelöverträdelser 
uppkommer i orange färg. De båda eldosorna, som är medvetet modellerade på fel avstånd från 
respektive eluttag, inkluderas under ”Issue Count” och ”RESULTS” där alla regelöverträdelser 
visas. Resultatet av regelkontrollen utesluter eldosan och eluttaget i mitten från 
regelöverträdelser eftersom dessa är korrekt modellerade. Vad som skapar problem i 
regelkontrollen är dock de tre infästningarna till VP-rören (högst upp i figur 4.10) som 
inkluderas i kontrollen eftersom dessa har modellerats i samma lager (Layer 0) som eldosorna. 
Det finns inga unika metadata i eldosorna att inkludera i ”Source Component” som utesluter 
infästningarna från kontrollen.  
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Figur 4.10. Resultat av regelkontroll 1.  

I figur 4.11 har det vänstra eluttaget förstorats och visar att eluttaget ligger 15 millimeter från 
eldosan, vilket överstiger feltoleransen som var satt till 10 millimeter i kriteriet för 
regelkontrollen.  

 
Figur 4.11. Resultat av regelkontroll 1.  

4.3.3 Inkludering av korrekt metadata 
För att regeln ska fungera korrekt måste en unik parameter införas i metadatan för eldosorna, 
förslagsvis under ”Description”. På så sätt kan ett kriterium adderas i ”Source Component” 
vilket utesluter infästningar och andra komponenter i väggen förutom just eldosor.  
 
Eftersom det är Stomkons uppgift att bistå med en korrekt modellerad IFC-fil kontaktas aktuell 
projektör om problemet. Stomkon använder mjukvaran IMPACT (Strusoft, 2020) av Strusoft 
för projektering och modellering av prefabricerade stommar. Export av IFC-filer från IMPACT 
sker med AutoCAD Architecture (Autodesk, 2020). Det visar sig att Stomkon saknar kunskap 
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om hur en IFC-fil exporteras som innehåller nödvändiga metadata. Istället kontaktas Strusoft 
och problemet beskrivs. Strusoft erbjuder hjälp med export av en IFC-fil – vilken innehåller 
nödvändiga metadata – där exporten istället sker från mjukvaran BricsCAD (Bricsys, 2020). 
Den nya IFC-filen av väggen erhålls och importeras tillsammans med elprojektörens modell till 
Solibri.  

4.3.4 Regelkontroll 2 
En ny regelkontroll görs, med samma förutsättningar som regelkontroll 1, men där kriteriet för 
”Source Component” byts ut till ”Apparatdosa” från den uppdaterade modellen som erhölls 
från Strusoft enligt figur 4.12. Detta kriterium är unikt för just eldosan i modellen. 
 

 
Figur 4.12. Dialogrutan ”PARAMETERS” för regelkontroll 2 

Resultatet av regelkontroll 2 visas i figur 4.13 nedan.  
 

 
Figur 4.13. Resultat av regelkontroll 2. 
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I den uppdaterade regelkontrollen har infästningarna högst upp uteslutits från resultatet och 
regelkontrollen uppfyller önskad funktion. Under ”Issue Count” är nu antalet regelöverträdelser 
istället två stycken, för de felaktiga eldosorna. Regelkontrollen fungerar som önskat, men vikten 
ligger istället på att IFC-filen måste vara korrekt modellerad och innehålla rätt information.  

4.4 Export av IFC-fil 
När regelkontrollen nu visar sig vara möjlig ligger nästa steg i att skapa förutsättningar för 
tillämpandet av den, alltså större mängd metadata i de IFC-filer som erhålls från Stomkon. 
Metadata som eftersöks kräver en korrekt export av IFC-filer. Det innebär att regelkontrollen 
borde vara möjlig att applicera direkt enligt kapitel 4.3.4, men även indirekt i projektet Åby 
Ängar. Stomkon använder som tidigare nämnt mjukvaran IMPACT för projektering av 
prefabricerade element, tillsammans med AutoCAD Architecture för export av IFC-filer. 
Efterforskning i AutoCAD Architecture visar att en export av IFC-filer är möjlig för att täcka 
behovet av metadata till regelkontrollen. Nedan följer instruktioner steg för steg av hur export 
av IFC-filer kan göras både i AutoCAD Architecture och BricsCAD. Dessa instruktioner 
förmedlas även till Stomkon för att IFC-filer till projektet Åby Ängar görs på rätt sätt.  

4.4.1 Export från IMPACT via AutoCAD Architecture 
En export som inkluderar nödvändiga metadata från AutoCAD Architecture görs i följande steg 
(Lilja, 2018):  

• Modellen skapas genom en tom ritning i IMPACT. Detta görs under ”Project browser” 
enligt figur 4.14. 

 
Figur 4.14. Ny 3D-ritning. Källa: Lilja (2018) 

• Ritningen öppnas i AutoCAD Architecture där element genereras med kommandot 
”Generate plan”. Valet ”AutoCAD solid (IFC)” måste väljas enligt figur 4.15 för att 
element ska exporteras som en IFC-fil. Därefter genereras en IFC-ritning med de 
element och plan som valdes i dialogrutan.  
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Figur 4.15. Kommandot ”Generate plan”. Källa: Lilja (2018) 

• Element som ska inkluderas görs genom kommandot ”Add property set” enligt figur 
4.16 och väljs därefter från dialogrutan ”Properties” enligt figur 4.17. När nödvändiga 
val gjorts och bekräftats exporteras en IFC-fil från AutoCAD Architecture. IFC-filen 
kan därefter importeras till Solibri och regelkontrollen kan utföras. 
 

 
Figur 4.16. Kommandot ”Add property set”. Källa: Lilja (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.4.2 Export från IMPACT via BricsCAD 
En export som inkluderar nödvändiga metadata från BricsCAD görs i följande steg (Karlsson, 
2019):  

• Modellen skapas genom en tom ritning i IMPACT. Detta görs under ”Project browser” 
enligt tidigare figur 4.14. 

• Innan ritningen öppnas måste ”Property sets” från följande länk laddas ner: 
https://wiki.impact.strusoft.com/xwiki/bin/download/IMPACT%20Applications/IMP

Figur 4.17. Dialogrutan ”Properties”. Källa: Lilja (2018) 
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ACT%20for%20AutoCAD/Other/Export%20to%20IFC%20in%20BricsCAD/WebHo
me/IFC%20Property%20Set%20Definitions.dwg 

• Filen som laddas ner ska klistras in i projektmappen för det aktuella projektet vilken 
hittas under följande sökväg i utforskaren för BricsCAD: 
Project/name/design/drawings/common drawings. Den nedladdade filen ges exakt 
samma namn som filen för projektet, klistras in i projektmappen och originalfilen för 
projektet raderas.  

• Ritningen öppnas i BricsCAD där element genereras med kommandot ”Generate plan”. 
Valet ”AutoCAD solid (IFC)” måste väljas enligt tidigare figur 4.15 för att element ska 
exporteras som en IFC-fil. Därefter genereras en IFC-ritning med de element och plan 
som valdes i dialogrutan. 

• Välj vilka element som ska inkluderas vid exportering av IFC-filen. Detta görs genom 
kommandot ”Add property set” enligt figur 4.18. När nödvändiga val gjorts och 
bekräftats exporteras en IFC-fil från BricsCAD. IFC-filen kan därefter importeras till 
Solibri och regelkontrollen kan utföras. 

 

 
Figur 4.18. Kommandot ”Add property set”. Källa: Karlsson (2019) 

4.4.3 Skillnader i IFC-filer 
Den stora skillnaden och fördelen med export från BricsCAD är att Solibri Model Checker kan 
avgöra differenser på objekt i modellen. Detta är inte möjligt med exporten från AutoCAD 
Architecture. IFC-filen från BricsCAD innehåller alltså en högre grad metadata. Genom 
BricsCAD visas väggen som ”wall” och inte ”object”. Solibri kan även med den större mängden 
metadata avgöra vad som är en vägg, samt olika typer av ingjutningsgods och sortera detta 
under ”Model tree” enligt figur 4.19. Samma information från AutoCAD Architecture visas i 
figur 4.20 där all information under ”Model tree” är klassat som ”object”. Informationen är 
dock tillräcklig i båda fall för att tillämpa den regelkontroll som visats. 
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Figur 4.19. IFC-fil exporterad från BricsCAD. 

 
Figur 4.20. IFC-fil exporterad från AutoCAD Architecture. 

4.5 Validering av regelkontroll 
För att regelkontrollen ska få validitet krävs att den testas i ett större och verkligt projekt. Med 
studien var tanken att validera och använda regelkontrollen i projektet Åby Ängar. Vid 
tidpunkten för denna studie har dock projekteringen av Åby Ängar inte kommit tillräckligt långt 
utan är något uppskjutet. Handlingar erhålls därför från projektet ”Älvdansen” som även det 
genomförs av Stomkon och Skandinaviska byggelement.  
 
För projektet Älvdansen erhålls IFC-filer för ett helt våningsplan med prefabricerade 
skalväggar och elmodeller. IFC-fil för skalväggar exporteras av Stomkon från IMPACT via 
AutoCAD Architecture enligt instruktioner i kapitel 4.4.1 för att få rätt metadata i modellen. 
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Elmodellen innehåller redan tillräcklig information. I figur 4.21 ses en övergripande bild av 
våningsplanet med ett stort utbud av väggar och elkomponenter.  
 

 
Figur 4.21. Helt våningsplan med prefabricerade väggar och elmodeller. 

Eftersom kunskap saknas om projektet spenderas tid på att utforska modellen. Många 
komponenter i elmodellen tycks ”sväva”. Anledningen till detta är att IFC-filer för icke bärande 
väggar och bärlag inte importeras, vilka de ”svävande” elkomponenterna antas tillhöra. Vid en 
detaljerad okulär utforskning av modellen upptäcks ett fel. I figur 4.22 ses ett infällt eluttag sitta 
till vänster om eldosan inuti den transparenta väggen. Eftersom felet upptäcks okulärt och 
modellen är relativt stor görs en regelkontroll enligt tidigare tillvägagångssätt på dessa 
komponenter för att upptäcka eventuella liknande fel.  
 

 
Figur 4.22. Infällt eluttag beläget till vänster om eldosa. 
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Information om de båda objekten inhämtas från dialogrutan ”INFO” och ses i figur 4.23 och 
figur 4.24. För det infällda eluttaget kan metadatan ”Recessed socket” användas och för eldosan 
används ”Apparatdosa”. 
 

 
Figur 4.23.Infällt eluttag 

Infällda eluttag ska nu alltså kontrolleras mot eldosor för att upptäcka eventuella fel. Innan det 
görs hämtas information om hur många infällda eluttag som finns i modellen. Detta görs genom 
att fylla i valt kriterium i ”INFORMATION TAKEOFF” enligt figur 4.25. Informationen är 
ingenting som måste tas fram utan görs enbart för att skapa en uppfattning om hur många 
infällda eluttag som finns i modellen. Kommandot hittar elva infällda eldosor med metadatan 
”Recessed socket”. 
 

 
Figur 4.25. ”INFORMATION TAKEOFF”. Kommandot hittar elva infällda eluttag. 

Regelkontrollen förbereds återigen och kriterier byts ut mot information från det nya projektet. 
Eftersom modellen innehåller flera eldosor för många olika typer av eluttag väljs här att ange 
”Recessed socket” som ”Source component” och ”Apparatdosa” som ”Target component” 
enligt figur 4.26. Anledningen är att regelkontrollen inte ska göras mot alla eldosor i modellen 
utan snarare mot alla infällda eluttag 
 

Figur 4.24. Eldosa inuti prefabricerad vägg. 
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Figur 4.26. Dialogrutan ”PARAMETERS” med uppdaterade kriterier. 

Regelkontrollen utförs och fem olika regelöverträdelser eller ”Issues” hittas. Det visar sig alltså 
att hela fem av elva infällda eluttag sitter med en distans på minst 10 millimeter från respektive 
eldosa. Tre av de fem felen illustreras nedan för att skapa en bild av hur det ser ut. Ett uttag 
som sitter korrekt illustreras i figur 4.27. Två eluttag som är belägna 22 millimeter fel illustreras 
i figur 4.28 och 4.29. Ett eluttag beläget 72 millimeter fel illustreras i figur 4.30. 
 

 
Figur 4.27. Eluttag på rätt position. 
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 Figur 4.28. Eluttag 22 millimeter fel. 

  

Figur 4.29. Eluttag 22 millimeter fel. 

Figur 4.30. Eluttag 72 millimeter fel. 
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4.5.1 Reflektioner från BIM-samordnare 
För att ge valideringen relevans demonstreras den för BIM-samordnaren i projektet Åby Ängar 
och reflektioner inhämtas med hjälp av frågor som ses i Bilaga 5.  
 
Enligt BIM-samordnaren är det först väsentligt att ta reda på vart felet ligger. Antingen i 
prefabmodellen eller elmodellen. Vid ett fåtal fel, likt detta fall, är det relativt enkelt att lista ut 
vems felet är. Det hade heller inte varit ett stort problem att projektera om. Hade dock problemet 
uppdagats i större utsträckning i hela byggnaden är kostnaden för omprojektering en större 
fråga. Om regelkontrollen inte görs och problemet fortplantas till produktionen kommer det 
alltid bli dyrare än kostnaden för omprojektering. Men vad kostnaderna blir är svårt att svara 
på. Om felet uppdagas mitt på en vägg är det inte lika allvarligt i jämförelse med i närheten av 
en annan vägg eller annat objekt. I vissa fall ska flera eluttag utgöra en symmetrisk linje. Skulle 
ett eluttag då sitta förskjutet i höjdled är chansen stor att lösningen inte godkänns vid en 
besiktning och måste därför korrigeras.  
 
En tanke finns att ignorera felet och låta eluttagen flyttas rätt i produktion. Här menar BIM-
samordnaren att det tankesättet är fel. Om chansen finns att åtgärda ett litet problem vid 
projektering, men det ignoreras, vem säger då att åtgärder är aktuella om problemet är större 
och många eluttag sitter fel? Är antalet felaktigheter stort måste det åtgärdas, vilket innebär att 
även ett litet antal fel också borde åtgärdas. Ett större projekt innebär även mer tid och mer 
resurser åt just detta.  
 
BIM-samordnaren säger att regelkontrollen inte bara sparar tid i modellsamordningen. 
Implementeras den tidigt i projekt finns en vinning hos alla instanser och kan effektivisera 
framtida arbete. I BIM-samordnarens tidigare erfarenhet från ett annat projekt har liknande 
kontroller inte gjorts, kombinerat med att de prefabricerade modellerna kommit in senare i 
projektet. Detta har resulterat i att liknande problem fortplantats från projekteringen och 
upptäckts i produktion vilket ställt till stora problem.  
 
För att åskådliggöra problemet för berörda aktörer hade BIM-samordnaren i detta fall skapat en 
hybrid mellan automatiserad och manuell rapport. Felen hade upptäckts genom regelkontrollen 
och sedan mynnat ut i en felrapport från Solibri i Excel-format med illustrationer och manuell 
text för förtydligande. Rapporten hade i första hand riktats mot elprojektörer och i andra hand 
prefab. I vissa fall berör det även arkitekten. Vid enstaka fel kan istället enklare felbeskrivningar 
göras med till exempel Bluebeam.  
 
På frågan om regelkontrollen går att applicera på andra instanser än prefab och el är BIM-
samordnaren osäker. Kriterierna i regeln är väldigt specifika och studien är vinklad mot dessa 
två instanser. Om IFC-filer erhålls från andra aktörer och innehåller tillräcklig information 
borde det möjliggöra en påbyggnad av andra kontroller. BIM-samordnaren säger att studien 
resulterat i ett användbart verktyg vid sidan om att lösa ett tekniskt problem hos en projektör 
för export av IFC-filer. Även om en projektör inte tillhandahållit helt korrekta IFC-filer (från 
BrisCAD) har studien lyckats kringgå detta och bidra med en lösning. 
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5 Intervjustudie 
I detta avsnitt nämns både modellkontroll och regelkontroll. Här ses modellkontroll som en 
övergripande benämning innehållandes regelkontroller, okulära kontroller och 
kollisionskontroller. 
 
I intervjustudien deltar aktörer inom processen för projektering och produktion. 
Respondenterna väljs utifrån olika yrkesroller för att få en bredare och mer nyanserad bild av 
frågeställningarna. Då respondenterna har olika yrkesroller varierar frågorna något. 
Intervjufrågor ses i Bilaga 1–4. Intervjuerna redovisas i avsnitt från respektive respondent, i 
löpande text och med kursiverade citat. Ibland tas även frågor med i löpande texten för att skapa 
ett bättre sammanhang. Dessa markeras då [F]. Respondenterna är innan intervjuerna påbörjas 
ovetandes om frågorna och får fritt rum att svara. Intervjuerna spelas in efter respondenternas 
godkännande för att därefter transkriberas och sammanställas. Respondenterna är anonyma 
förutom yrkesrollen. På grund av rådande situation i samhället och myndigheters 
rekommendationer om social distansering utförs intervjuerna digitalt. 

5.1 Resultat av intervjustudie 

5.1.1 BIM-samordnare 
Enligt respondenten är den största fördelen med BIM-projektering hur verklighetstrogen 
modellen är och att ett projekteringsteam i tidigt skede kan se ett nästintill färdigt resultat. BIM-
projektering och 3D-modellering skapar en stor förståelse vilken många inom byggprocessen 
kan ta del av. Själva hanterandet av en modell kräver kunskap. Men att hämta information från 
den samt illustrera tankar för andra är något alla kan ta del av. Även att hela byggnadens 
information kan finnas i en modell, om den tas fram på rätt sätt. 

”Att jämförelsevis sitta med en 2D-ritning och inte få den här verklighetsuppfattningen om 
hur det kommer se ut gör att 3D-modellering är ett superbra verktyg som gör att alla kan 
förstå. Även en beställare kan gå in och kolla.” 

Som en nackdel lyfts fram att information som är möjlig att tillföra modellen ibland kan kännas 
överväldigande och att respondenten även kan känna en press på att informationen måste vara 
helt korrekt. Respondenten upplever även att modellen stannar i projekteringsfasen, det vill 
säga att potentialen av den som ett verktyg inte utnyttjas i produktion.  
 
Det har enligt respondenten gått snabbt att få ett utbrett användande av BIM och att det i 
framtiden inte bara kommer användas i större projekt, utan även i mindre, som ett krav. Allt 
fler individer i branschen kommer även acceptera det som ett verktyg, inte bara något som görs 
inne på ett kontor.  
 
Installationer ses som ett av de områden där mest fel upptäcks i projektering och är mest benäget 
att kollidera och blockera för andra objekt i modellen. Detta beror enligt respondenten på 
samordningsbrist eller ansvarsförskjutning. Samordningen uttrycks också som extra viktig 
innan handlingar ska till prefabricering på grund av svårigheten att åtgärda fel som upptäcks 
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där. Vanligt är även felaktigheter mellan arkitekt och konstruktör av bärande stommar. Väggar 
som inte matchar eller dörröppningar som glömts bort att flyttas vid ändringar. Fel hos prefab 
ses som problematiska och beror ofta på brist på kunskap hos andra projektörer om hur underlag 
till prefabricerade element ska projekteras. Behövs en ändring i prefab tar detta, som mycket 
annat, lång tid. Oförutsedda fel, som trasiga element vid leverans, stillestånd i produktion eller 
liknande kommer alltid att finnas och leder till extra kostnader. Projekterings- och ritningsfel i 
prefabricerade element som upptäcks i produktion kan dock bli onödigt dyrt väldigt fort.  
 
[F] Anser du att BIM och 3D-modellering som verktyg kan lösa många felaktigheter som 
upptäcks först i produktion? 

”Det går inte ens att argumentera mot att det skulle vara något annat än ett ja. Men då 
gäller att det finns folk som gör det på ett bra sätt också.”  

Respondenten bedömer BIM och 3D-modellering som en stark bidragande faktor till 
eliminering av fel. En stor del av styrkan ligger i samordning med hjälp av modellkontroller i 
Solibri Model Checker. Dock menar respondenten att många kollisioner som mjukvaran varnar 
för kan förbises och tillåtas ske. En betydande del av arbetstiden kan ägnas till att granska dessa 
irrelevanta kollisioner. Noggrannheten är bra, men det finns en viss avgränsning av vad som är 
värt att lägga tid på.  
 
[F] Upplever du att problem uppstår mellan er och andra projektörer, till exempel att eluttag 
inte hamnar vid eldosor, eller liknande problem? 

”I förra projektet, (projektnamn), då har vi haft, jag vet inte hur många diskussioner och 
bråk om det där. Så ja, absolut, det gäller att man har tungan rätt i mun och får med alla 
och verkligen får dem att inse vikten av att granska sina egna grejer. Inte bara skicka iväg 
någonting. För det blir problem, garanterat.” 

Respondenten tror även att modellkontroller och utveckling av regelkontroller kan förebygga 
regelöverträdelser när det kommer specifikt till eluttag och eldosor, men även liknande 
problem. Dock uttrycker respondenten att det ibland saknas motivation och engagemang från 
konsulter att få till en bra projektering och 3D-modell, vilket ligger till grund för 
modellkontroller. Samtidigt har många konsulter en hög motivation, kommer med idéer och 
tillför. Det svåra är att i projekt efter projekt behålla de ”bästa” konsulterna. En anledning till 
detta är enligt respondenten att chefer ofta ser till den billigaste pengen. En större investering i 
projekteringen kan bidra till ett bra projekteringsteam, vilket i sin tur leder till 
kostnadsbesparingar i produktion.  
 
Slutligen lyfter respondenten fram vikten av att utveckla modellkontroller för prefabricerade 
element mer, då ett litet fel kan påverka byggprocessen mycket. Men eftersom det finns så 
många regelkontroller är det svårt att veta vilken som kan användas.  

5.1.2 Projektör av prefabricerade element 
Ett av de vanligaste problemen från ritningsunderlag är enligt respondenten att 
konstruktionshandlingar är bristfälliga. Information plockas bort för att hålla nere kostnader 
vilket innebär mycket arbete utöver priset respondentens konsultföretag kräver. Det handlar om 
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tidsbrist och pengar, samt kunskapsbrist bland de som upphandlar konstruktion. Ofta ser de hur 
billigt något är, utan att riktigt veta vad som ingår i priset.  

”[…] ekonomiskt för oss konsulter så påverkar det oss väldigt mycket i och med att vi får 
leta mycket information, samt om det blir fel så kommer det på oss i första hand då man 
frågar sig varför det blivit fel.” 

När information plockas bort innebär det att konsulten själv måste leta information, vilket gör 
att rutiner faller. Tiden att utföra ett arbete har blivit kortare, ersättningen ligger dock orörlig 
trots högre arbetsbelastning. Respondenten beskriver det som att prefabriceringskonsulter hela 
tiden jobbar med ”just in time” lösningar. En stor förändring på tio år som setts är att elementen 
ska innehålla allt mer ingjutningsgods, men ersättning per kvadratmeter i stort sett är den 
samma.  
 
Respondenten ser en stor fördel med 3D-projektering framför 2D. Framför allt när det kommer 
till kollisioner mellan objekt och att sammanställa underlag från olika konsulter. Arbetet går 
mot att använda IFC-filer i större utsträckning, även om en etablering av arbetssättet inte finns 
där ännu. Mjukvaran som används är enligt respondenten inte tillräckligt utvecklad och det är 
fortfarande 2D som arbetet utgår från. Nytillkommet på senare tid är att IFC-filer ska levereras, 
vilket tar tid att ta fram. Detta har inte heller inneburit högre ersättning. Förhoppningen ligger 
på att det i framtiden går snabbare att generera IFC-filer och att konsulter även får ersättning 
för detta. BIM har respondenten lite lägre erfarenhet av. I arbetet finns rutiner med mjukvaran 
Bluebeam som används för arbetsflöde och kommunikation mellan aktörer.  
 
Framtiden inom BIM och 3D-modellering upplever respondenten som spännande. Tester med 
en ”precast” funktion i Revit har gjorts vilket fungerat bra. Nästa svårighet ligger i att fabriker 
jobbar med olika ingjutningsgods, artikelnummer och benämningar på dessa. Svårigheten att 
bistå med rätt information i modeller består därför. Här finns en önskan om ökad 
standardisering och artikellistor som är mer lika mellan olika fabriker. För framtiden lyfter 
respondenten fram att tid för samordning och granskning innan prefabriceringsunderlag erhålls 
borde öka. Ofta blir respondentens företag en instans för samordning, även om det inte åligger 
arbetsuppgifterna.  

”Hade man haft tid att granska andra leverantörer eller konsulters underlag och hjälpas 
åt i tidigt skede så skulle det vara en fördel. […] det har blivit så i många projekt, kanske 
60–70 procent, där vi blir någon form av samgranskningsansvarig. För vi är ju med i alla 
krockar, med el, vent och VS när vi gör element.” 

Övertygelsen finns att mer vikt och pengar borde läggas på utveckling av samordning och 
modellkontroller, vilket även märks eftersom IFC-filer krävs i större utsträckning än förut. 
Dock är tid att hinna detta en svår faktor för en konsult.  
 
Respondenten säger att en viktig punkt för utveckling av modellkontroller och samordning är 
att det styrs i ett betydligt tidigare skede. Även en önskan om att en konstruktör ska kunna 
markera bärande områden i en konstruktion som absolut inte får genomgås av urspårningar, 
håltagningar eller liknande. Just nu förutsätts att det åligger respondenten att kontrollera om 
byggnaden statiskt håller då en förändring sker.   
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[F] Upplever du att problem uppstår mellan er och andra projektörer, till exempel att eluttag 
inte hamnar vid eldosor, eller liknande problem? 
Respondenten har inte upplevt detta problem tidigare men belyser att det ofta blir problem när 
branschen inte utgår från standarder. När standarder inte används innebär det ett mer 
skräddarsytt arbete från projekt till projekt där olika typer av artikelnummer och elnycklar 
används. Här ökar istället risken för felaktigheter på grund av den mänskliga faktorn, att ett 
feltryck kan innebära att ett objekt hamnar i fel höjd. Fel på grund av den mänskliga faktorn 
beror enligt respondenten på stress och arbetsbörda. Att standardisera så mycket som möjligt 
skulle underlätta och innebära att risken för den mänskliga faktorn minskar. Samtidigt medger 
respondenten att en alltför hög grad standardisering skapar en alltigenom lik arkitektur, vilket 
inte heller skulle vara bra, utan skapa monotona utseenden på samhällen.  

5.1.3 Leverantör av prefabricerade element 
Några av de vanligaste problemen som respondenten ser är att håltagningsunderlag inte 
kommer in i tid, eller att håltagning inte görs på rätt ställe i elementet på grund av bristande 
granskning. Det uppskattas att endast 40–50 procent av leverantörens kunder granskar 
underlagen som skickas ut. Vissa kunder granskar inte alls, vilket de inte heller har skyldighet 
att göra. Dock har alla parter stor vinning i det. Leverantören ger kunder en veckas tid till 
granskning, därefter skickas element till kund som då kan innehålla eventuella fel som kunnat 
upptäckas. I och med användandet av 3D-modeller och liknande upplevs att andelen 
konstruktionsfel minskar, samtidigt som andelen fabrikationsfel istället ökar något.  
 
Ett annat vanligt fel är att aktörer som el, vent och VS inte ritar enligt leverantörens anvisningar. 
Detta kan emellertid bero på en otydlighet från leverantören. Konkreta fel som uppstår är mått 
och måttangivelser. Just nu pågår ett omfattande arbete för att undvika detta.  
 
Respondenten upplever projektering i BIM endast som positiv, även om det kan ta längre tid i 
början av ett projekt. Tiden som läggs i början är trots allt ingenting jämfört med att utreda 
problem med element som redan är på plats. Stora fördelar är att kunna upptäcka fel i tidigt 
läge. Respondenten ger ett exempel då ett fel upptäcktes i en byggnads första plan vid 
produktion. Prefabricerade element till plan två var redan tillverkade, dock inte levererade. 
Möjligheten att revidera felet fanns då inte förrän i plan tre. Med BIM som arbetssätt är chansen 
större att de flesta fel hinner åtgärdas innan något plan levereras. Respondenten tycker även att 
mycket tid kan gå åt att komma in i arbetssättet, men det skapas en god kommunikation i hela 
projektgruppen.  

”Man får ju ett mycket roligare arbetssätt för att man tvingas prata med varandra ganska 
intensivt under projekteringstiden. Förut kan det varit så att man börjar först prata med 
varandra om det uppstår fel. […] Det blir ett tightare samarbete.” 

 
Modell- och kollisionskontroller ställer sig respondenten mycket positiv till. När objekt 
kolliderar är det inte bara leverantören som förlorar på detta. Även entreprenör slipper extra 
arbetsinsatser. Respondenten efterfrågar att fler gör modell- och kollisionskontroller innan 
underlag erhålls, och att de görs så tidigt som absolut är möjligt, redan innan bygghandlingar 
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släpps. Respondenten deltar parallellt i två andra projekt där liknande kontroller inte används, 
vilket ställer till enorma problem. Anledningen till att det inte görs kan vara dels okunskap och 
dels tidsbrist. I ett av projekten är det framför allt kollisioner med stål, håltagningar som inte är 
granskade och armering som inte får plats. Därför behövs modellkontroller i tidigt läge och 
även som en sista finish när leverantören släpper handlingar för granskning. Arbetssättet med 
modellkontroller kan bli ett starkt konkurrensverktyg och driva branschen som helhet framåt. 

”[…] det blir ju ändå vår slutkund som har nytta av det med, att man får in sådana här 
verktyg. För alla vi strävar ju efter att bygga billigare. Visst, det kostar kanske lite mer att 
använda sig av det här, men jag tror den kostnaden är mindre än vad vi betalar för 
tjänsterna idag. Jag tror det här är ett jättebra verktyg för att får Sverige att bygga 
billigare.” 

5.1.4 Produktion 
Fel som uppstår i produktion är varierande. Allt från mängdfel i kalkyler till att 
gruppdynamiken i arbetslag inte fungerar. Det är många parametrar för att få hela processen att 
flyta på så felfritt som möjligt. Respondenten betonar att det är vanligt vid 
utförandeentreprenader med bristfälliga handlingar, vilket skapar större arbete för att fånga upp 
kostnader. 
 
[F] Ser du att många fel och kostnader som uppstår i produktion beror på fel i projekteringen? 

”[…] Dåliga handlingar, det blir aldrig bra. Och när vi projekterar själva så kan man ju, 
en totalentreprenad, då kan man ju tycka att kör kanske några veckor till, att granska och 
sånt, innan man drar igång att bygga, för att säkerställa att handlingarna är rätt. Där 
tjänar du pengar i slutändan. Det är jag helt övertygad om. 

Det uttrycks som viktigt att ta extra tid till projektering, granskning och samordning i början av 
projekt, vilket blir en ekonomisk vinning. Fel i handlingar kan leda till stora stopp i 
produktionen som leder till att projektet står still i dagar till veckor. 
 
Enligt respondentens tidigare erfarenhet härstammar brister i handlingar framför allt från dålig 
samordning. Problem uppenbaras mellan installatörer och övriga handlingar, håltagningar och 
kollisioner. Detta upplevs mindre vid respondentens nuvarande arbetsplats jämfört med tidigare 
där arbetssättet var annorlunda. Den stora skillnaden är att aktörer jobbade enskilt på varsitt 
håll och möten var kortare där mindre tid till samordning gavs. Nuvarande arbetssätt innebär 
halva dagar där aktörer jobbar med varandra, bättre samordning samt att något högre krav ställs 
på konsulter. BIM-samordnare ges också plats i dessa möten där kollisioner och problem i 
modellen tas upp. Detta resulterar i att budgetar hålls bättre nu än förut.  
 
BIM som verktyg kan lösa många felaktigheter som upptäcks först i produktion. Respondenten 
erkänner en viss okunskap om modell- och kollisionskontroller men är övertygad om att det går 
att utveckla ännu mer. Det verkar ännu vara i ett begynnande stadie och utvecklingspotential 
finns.  
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[F] Tycker du att det är värt att ha en dyr och ”fin” 3D-modell även fast det bara är 2D-
ritningar som mest används i produktion? 
Här svarar respondenten att det krävs mod att våga lägga extra resurser och tid på projektering 
och modellering. Kostnader kommer hämtas hem om handlingar är bra. Det krävs en 3D-modell 
som går att lita på för detta. Vid mindre projekt, med kort anbudstid och byggstart, ligger inte 
lika stor vikt på en utförlig modell. Väljs dock BIM som arbetssätt vid ett projekt ska modellen 
projekteras fullt ut. Nästa utmaning är att skapa ett etablerat arbetssätt för modellen i produktion 
bland yrkesarbetare där många är intresserade redan nu. Genom att hitta rätt personer för detta 
ges en god chans att arbete från 3D-modellen sprids vidare. Respondenten är medveten om att 
en bra 3D-modell och arbete med BIM kostar pengar, men det är behövligt för att behålla 
konkurrenskraft i en föränderlig bransch. 
 
Vid inköp av prefabricerade element uttrycker respondenten att i stort sett allt kan stämma 
ibland, men andra gånger blir nästan allting fel. Det varierar. Fel tycks bero på granskning och 
samordning. Då respondentens företag granskar handlingar från leverantör finns det ibland 
brister. 

”Våra elkonsulter ritar ju in alla dosor med nycklar. Skickar det till våra leverantörer som 
tillverkar blocken, eller elementen. Och de skickar ju också att vi ska granska deras 
handlingar sen. Här kan jag känna att det brister ibland. Och då visar det sig också att 
när det gör det, då har vi mycket fel. […] Här behöver vi bli mycket, mycket bättre även 
på att granska dom här handlingarna. Så återigen, granskas det noga från början och gör 
det i rätt tid, så hinner man ju rätta till felen.” 

I övrigt uttrycker sig respondenten som glad för det nuvarande arbetssättet och önskar absolut 
inte gå tillbaka till tidigare arbetssätt.  
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6. Analys och diskussion 
I detta avsnitt nämns både modellkontroll och regelkontroll. Här ses modellkontroll som en 
övergripande benämning innehållandes regelkontroller, okulära kontroller och 
kollisionskontroller. 

6.1 Analys av regelkontroll 
Regelkontrollen som eftersöktes av Veidekke togs fram och testades på en prefabricerad 
skalvägg. Regelkontrollen och utvecklingen av liknande kontroller kan ses som ett bra verktyg 
vilken främjar och förenklar samordning inom projektering och BIM-modellering. 
Regelkontrollen kan då bli en bidragande faktor till att minska ÄTA-arbeten inom ett projekt 
som enligt Nordstrand (2008, s.200) bidrar till tekniska, tidsmässiga och ekonomiska 
konsekvenser, samt borde användas när möjligheterna att påverka projektkostnaderna är som 
störst enligt Nordstrand (2008, s.112). Vidare kan regelkontrollen även bidra till att motverka 
faktorer som definieras slöseri i byggprojekt enligt Josephson och Saukkoriipi (2005). 
 
Då installationer utgör en allt större del av entreprenadkostnader (SOU, 2002) kan det vara av 
vikt att använda modellkontroller och utveckla dessa vidare. Speciellt när det kommer till 
installationer i prefabricerade element. Detta eftersom tillverkningen av element, och 
installationen av de samma i produktion, sker som två händelser separerade från varandra i tid 
och plats enligt figur 2.2 (Love et al., 2011a).  
 
Regelkontrollen kan utnyttjas för att motverka misstag som beskrivs av Love et al. (2009). 
Framför allt misstag som härstammar från kunskapsbrist och ouppmärksamhet. Felaktigheter 
på grund av stress, ouppmärksamhet och den mänskliga faktorn exemplifieras även i 
intervjustudien av projektören för prefabricerade element. 
 
Utvecklingen av modellkontroller kan även motverka att kunskap går förlorat om 
nyckelpersoner inom projekt försvinner. Kunskapen kan istället bevaras inom (den av 
kunskapshavarna) upprättade modellkontrollen. Love et al. (2011a) beskriver att kunskap är 
svår att ta efter, även inom den egna organisationen. Om kunskap kring Solibri Model Checker 
är utbrett inom en organisation kan modell- och regelkontroller delas inom samma organisation. 
Eliminering av fel förlitas då till en utbredd mjukvara snarare än en eller ett fåtal 
nyckelpersoner.  
 
Tidspress beskrivs av Love et al. (2009) som en stor bidragande faktor till felaktigheter och 
försummelser. Det samma styrks även i intervjustudien. Regelkontrollen och utvecklingen av 
liknande kontroller kan bidra till snabbare feleliminerande inom ramen för den tid som ges.  
 
Eftersom ansvaret ofta förskjuts till en ytterlig aktör inom projekteringsprocessen är kunskap 
om modellkontroller viktig. Vid en totalentreprenad tenderar ett ansvarsförskjutande av 
samordningsansvar ske mot huvudentreprenören (Love et al., 2011a). Det är då väsentligt att 
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en BIM-samordnade hos huvudentreprenören har kunskap om modellkontroller som ett verktyg 
till att motverka fel hos flera aktörer tidigare i projekteringsledet.  
 
Utvecklingen av regelkontrollen och användandet av BIM ställer ett lägre krav på kunskap och 
erfarenhet av samordning utifrån 2D-ritningar, vilket även beskrivs av Hsu et al. (2019). Vidare 
utveckling av modellkontroller hävdas av Lin och Huang (2019) vara en av de viktigaste 
funktionerna i BIM-mjukvaror. 

6.2 Analys av intervjustudie 
BIM-projektering och 3D modellering ställer sig alla respondenter positiva till. Dels för att det 
skapar en stor förståelse vilken många inom byggprocessen kan ta del av, vilket 
överensstämmer med vad Johansson et al. (2015) också påstår om BIM. Det råder en 
samstämmig uppfattning om att resurser och tid måste tillägnas projekt i tidigare stadie samt 
att våga satsa ekonomiskt på arbetssättet. En investering som kan förebygga dyra kostnader 
senare i projektet. Uppfattningen stämmer överens med vad Nordstrand (2008, s.112) uttrycker 
om möjligheter och kostnader att påverka ett byggprojekt. Projektören ser standardiseringar i 
branschen som mer nödvändiga vilket skiljer sig från övriga respondenter.  
 
BIM upplevs som ett mycket bra verktyg för att upptäcka fel i tid och förebygga undermåliga 
bygghandlingar. Just nu är inte användandet alltid behövligt i mindre projekt, men kanske 
kommer bli ett krav även där. En utmaning är att skapa ett utbrett användande av BIM i 
produktion, där ett digitalt arbetssätt är svårare att etablera. Detta kan samstämma med vad 
Samuelsson (2010) skriver att IT upplevs främmande och abstrakt inom en hantverkstradition. 
 
Samordning är genomgående i intervjuerna något som är mycket viktigt. För att en gedigen 
samordning ska hinna utföras krävs återigen mer tid tillägnat detta i projekteringsstadiet. I 
intervjuerna framgår det att samordning inte har fått det utrymme som krävs, utan är istället mål 
för besparingar. En större investering i projekteringen kan bidra till ett bra projekteringsteam, 
vilket i sin tur leder till kostnadsbesparingar i produktion. Detta överensstämmer med vad Love 
et al. (2011b) och Stintzing (2005, s.220–221) hävdar, att besparingar i projektering leder till 
ett sämre slutresultat. En svårighet är att i projekt efter projekt behålla de ”bästa” konsulterna 
som enligt Love et al. (2011a) ligger till grund för att kunskap tas efter. 
 
Installationer ses som ett av de områden där flest fel upptäcks i projektering och är mest benäget 
att kollidera och blockera för andra objekt i modellen. Detta beror enligt respondenterna mycket 
på samordningsbrist eller ansvarsförskjutning vilket även uttrycks av Love et al. (2011a). 
Ansvarsförskjutningen hamnar ofta på projektör av prefabricerade element. Projektören 
uttrycker en kunskapsbrist och ”lägsta pris mentalitet” samt att arbetsbördan hela tiden ökar 
medan ersättningen för detta står still. Detta är källor till undermåliga handlingar och 
felaktigheter som också uttrycks av Josephson och Hammarlund (1999), Love et al. (2009) och 
Love et al. (2011b). 
 



Examensarbete: UTVECKLING AV REGELKONTROLL I SOLIBRI 
 

 58 

Kostnader och förseningar på grund av felaktigheter i prefabricerade element styrks av 
respondenterna som allvarligt. En tidig samordning och bättre granskning av underlag i alla led 
kan förebygga fel, vilket kan härledas till vad Love et al. (2011a) hävdar, att latent dolda fel 
separerade av tid och plats kan fortplantas och mångfaldigas. Fel tycks just bero på bristande 
granskning och samordning vilket i sin tur kan bero på kunskapsbrist hos aktörer. Leverantören 
tycker att fel i konstruktioner har minskat sedan användandet av 3D-modeller etablerats i större 
utsträckning. 
 
Respondenterna är överens om att eliminerandet av fel och samordning av prefabricerade 
element kan underlättas med hjälp av modell- och kollisionskontroller och utvecklingen av 
dessa. Respondenterna efterfrågar att det görs i tidigare skeden och i större utsträckning. 
Anledningen till att det inte görs nu kan vara tidsbrist, vilket är en anledning till försummelse 
enligt Love et al. (2009), samt okunskap. Det är inte bara den aktör som är upphov till felet som 
tappar ekonomiskt på grund av ÄTA-kostnader, utan indirekt alla i ledet genom förseningar 
och stillastående processer. BIM-samordnaren menar att det ibland saknas motivation och 
engagemang från konsulter att få till en bra projektering och 3D-modell, vilken ligger till grund 
för modellkontroller. Detta överensstämmer med Josephsons och Hammarlunds (1999) åsikter. 
Samma respondent anser också att en stor del av kollisioner som mjukvaran varnar för kan 
förbises och tillåtas ske. De är irrelevanta kollisioner precis som Lin och Huang (2019) 
beskriver. Arbetssättet med modellkontroller kan bli ett starkt konkurrensverktyg som trycker 
ner kostnader i branschen. 

6.3 Diskussion 
Syftet med studien var att med hjälp av en regelkontroll i mjukvaran för 3D-modellering 
upptäcka och eliminera fel som kan leda till extra kostnader. Studien gjordes i en testmodell 
utifrån information från aktörer i Veidekkes projekt Åby Ängar vilket skapade en 
verklighetstrogen grund och en förutsättning att regelkontrollen kan tänkas användas av 
Veidekke i projektet.  
 
Regelkontrollen visade sig möjlig att ta fram enligt frågeställningen och de önskemål som ställts 
av Veidekke. 3D-modellen som studien gjordes i var storleksmässigt sett liten i jämförelse med 
ett verkligt projekt. Detta för att underlätta genomförandet av studien. Hade en större modell 
använts, med fler objekt, byggnadsdelar och information, finns chansen att fler komplikationer 
och regelöverträdelser hade upptäckts. Det ska poängteras att storleken på en modell inte borde 
spela någon roll. Om regelkontrollen testas mot två kriterier (exempelvis eldosa mot eluttag) 
filtreras metadata bort som inte innehåller givna kriterier. Men om flera aktörers modeller 
importeras till en sammansatt modell ökar dock chansen att metadata krockar. Detta på grund 
av att två olika objekt från olika aktörer potentiellt skulle kunna få samma namn, beskrivning 
eller liknande. Så länge regelkontrollen utförs i modellen för prefabricerade element mot 
elmodell bör alltså oförutsedda komplikationer inte inträffa.  
 
Med testet av regelkontrollen i projekt Älvdansen har frågeställningen om regelkontrollen går 
att använda i ett realistiskt projekt besvarats. För att ytterligare stärka validiteten hade test 
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kunnat göras i fler projekt tillsammans med större insamling av reflektioner från personer 
insatta i arbete med 3D-modeller. Regelkontrollen hade också kunnat testas mot fler instanser 
än prefab och el. Tidspress och svårigheter att erhålla IFC-filer från berörda projektörer är 
anledning att inte detta gjordes. Dessa punkter ligger till mål för relevanta vidare studier. Men 
genom att byta ut kriterier i regelkontrollen borde den gå att testa mot andra objekt och även 
andra instanser då tillvägagångssättet är detsamma. 
 
Det ska anmärkas att även om ett fel upptäcks med regelkontrollen, behöver det inte innebära 
en direkt extra kostnad och feltoleranser kan rentav vara godtagbara. Det kan finnas alternativa 
sätt att lösa problemet. Ett kan vara att fel åtgärdas i projekteringen och därigenom uppstår felet 
inte i produktion. Alternativ är att felet ”accepteras” i handlingarna och rättas i produktion 
genom att eluttaget monteras vid eldosan. Kostnaden för omprojektering av handlingar kanske 
i detta fall blir orimlig sett till att åtgärdandet av felet i produktion är så pass enkelt. Tankesättet 
kan ju dock sprida en uppfattning om att felaktiga handlingar anses acceptabelt eftersom fel 
kan åtgärdas i produktion vilket återigen blir ett ansvarsförskjutande. Även BIM-samordnaren 
tycker i sina reflektioner att tankesättet är fel och argumenterar för att modeller och handlingar 
ska vara så korrekta som möjligt. 
 
Något att vara kritisk mot upptäcktes i första gången i figur 4.11 där avståndet mellan eluttaget 
och eldosan är 15 millimeter och en varning utfärdas. Ett mer relevant mått skulle vara från 
centrum av eldosan till centrum av eluttaget och inte kortaste avståndet mellan godtycklig del 
av objekten. Om avståndet skulle vara 10 millimeter eller mindre, inom feltoleransen i regeln, 
skulle uttaget ändå hamna på ett eventuellt icke acceptabelt avstånd från eldosan utan att en 
varning utfärdas. Detta kan delvis motverkas genom att ange en ännu lägre feltolerans som 
kriterium i regeln.  
 
Veidekkes eftersöka funktion, vilket låg till grund för frågeställningen ”är den efterfrågade 
regelkontrollen möjlig att ta fram?”, ledde till en oförutsedd inriktning av studien. Att bristen 
på metadata i modellen var anledningen till att regelkontroll 1 inte fungerade fullt ut. Denna 
upptäckt skapade en förståelse om hur viktigt det är med information i modeller. Utnyttjandet 
av programvaror likt Solibri har en potential att påskynda digitalisering av en stor bransch och 
därmed förebygga fel i tidigt skede. Detta leder inte bara till kostnadsbesparingar utan också 
färre fel och smidigare byggprocesser. Mycket handlar då om att ”göra rätt” redan från början 
och inkludera viktiga metadata för att kunna projektera och bygga för framtiden.   
 
I intervjustudien är respondenterna positiva till användandet av modell- och 
kollisionskontroller. För att vidare bekräfta detta hade fler intervjuer kunnat göras. Eftersom 
metoden ”design research” använts för att tillfredsställa en förfrågan av Veidekke om en 
produktutveckling hade dock respondenternas svar spelat mindre roll. Studien och 
produktutvecklingen skulle gjorts ändå. Då förfrågan kommer från en stor aktör inom 
byggindustrin att täcka detta behov, är det föga förvånande att även respondenterna likaså 
ställer sig positiva till det.  
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Hur stora kostnader som modell- och kollisionskontroller besparar krävs omfattande och 
konkreta studier för. Enligt litteraturstudien står projektering enbart för 26 procent av källor till 
fel och hela 50 procent av orsaker till fel tros uppstå på grund av motivationsbrist. Däremot är 
denna siffra för motivation något lägre i projektering, 35 procent. Förmodligen är det fel från 
specifikt kunskap- och informationsbrist inom projektering som modell- och 
kollisionskontroller kan bidra till att motverka, vilket bara står för en viss del av orsaker. 
Däremot kanske motivationen ökar i hela processen om ett arbetsflöde med mindre 
felaktigheter och ÄTA-arbeten förekommer. Samtidigt kommer oförutsedda händelser, 
maskinfel och stopp i byggprocessen alltid att finnas. 
 
Svårigheter har uppkommit i rådande samhällssituation med pågående pandemi. 
Omständigheterna har tvingat till arbete hemifrån genom hela studien bortsett från två fysiska 
möten med handledare. Utan möjlighet att genomföra studien i närhet av företaget, samt 
intervjuer på distans, har vägen till information och svar på frågor både varit längre och tagit 
mer tid än det kanske normalt sett skulle gjort. Mycket tid har därför lagts på utforskning av 
litteratur, mjukvaror och problemlösning själv. Detta ses inte som något direkt negativt, men 
med närhet till andras kunskap och erfarenhet hade kanske andra perspektiv uppenbarats. 
Situationen har även inneburit annorlunda arbetssätt och rutiner hos aktörer inom projektet Åby 
Ängar. Anpassningen till arbetssättet hos dem har lett till att bidragande med information och 
stöd till studien förståeligt har tvingats åsidosättas. 
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7. Slutsats 
I studien har orsaker till kostnader på grund av felaktigheter inom byggindustrin kartlagts. En 
del fel härstammar från projekteringen, vilket även är det skede där möjligheten att åtgärda 
felen är som störst. Enligt litteraturöversikt och intervjustudie konstateras att kostnader kan 
reduceras om projektering och samordning ägnas mer resurser och implementeras så tidigt som 
möjligt i projekt. Modell- och kollisionskontroller anses i studien kunna ha en påverkan på 
eliminering av fel vid projektering, samordning och granskning och bör utvecklas och 
implementeras tidigare än de nu görs.  
 
Enligt Veidekkes önskan har en regelkontroll i Solibri tagits fram för att användas i projektet 
Åby Ängar. Regelkontrollen har tagits fram som en del i att reducera felaktigheter och 
kostnader i byggprojekt. Även om regelkontrollen inte hann testas i Åby Ängar, gjordes ändå 
ett test och validering i det skarpa projektet Älvdansen. Verkligt föreliggande felaktigheter 
hittades vilket bekräftar validiteten och tyder på användbarheten i regelkontrollen. Validiteten 
stärks även genom demonstration av regelkontrollen för BIM-samordnare som ställer sig tydligt 
positiv till användandet och den tekniska lösningen studien resulterat i. En slutsats av detta är 
att automatisering med hjälp av modellkontroller kan snabba på flödet i BIM-samordning 
samtidigt som möjligheter att upptäcka fel ökar vilket reducerar kostnader i senare skede. 
Insikten av brukbarheten borde även bana väg för ett utbrett användande av modellkontroller i 
större skala.  
 
Enligt utförd intervjustudie tyder respondenternas svar på att utveckling av modell- och 
kollisionskontroller tydligt understödjer minskandet av felaktigheter i projektering, vilket är en 
bidragande orsak till att i sin tur reducera kostnader i byggprojekt. Det finns även enligt svaren 
en önskan om att vidareutveckla modell- och kollisionskontroller, samt införa dem tidigare 
tillsammans med samordning. Den utvecklade regelkontrollen i studien kan användas tidigt 
som en del i samordning mellan prefab- och elmodeller och därmed potentiellt eliminera 
kostnader på grund av fel. 
 
I studien av regelkontrollen har det konstaterats att metadatan i IFC-filer från projektör av 
prefabricerade element är bristfällig. Arbete med BIM underbyggs av att alla instanser i 
byggprocessen bidrar med tillräcklig och korrekt information i modeller. Idag motiveras dock 
inte detta extra arbete på grund av tidspress och kostnadsbesparingar. För en framtida digital 
byggprocess krävs att satsningar vågar göras inom detta område. Detta mynnar ut i ett antal 
rekommendationer att använda i Åby Ängar och även framtida projekt.  

7.1 Rekommendationer 
• BricsCAD 

För en korrekt export av IFC-filer från IMPACT bör programvaran BricsCAD användas 
framför AutoCAD Architecture. Regelkontrollen som tagits fram är möjlig att använda 
i båda fall. En 3D-modell fylld med unika metadata för varje komponent är dock 
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värdefullt för att djupare kunna utveckla modellkontroller och samordning för dessa, 
samt framtida informationshantering i BIM. I arbete med projektering av prefabricerade 
element i IMPACT kan detta uppnås genom att inneha en licens för BricsCAD. Licens 
för BricsCAD kan ägas vid sidan av AutoCAD Architecture och andra mjukvaror.  

• AutoCAD Architecture 
Vid användandet av AutoCAD Architecture rekommenderas att kommandot ”Add 
property set” enligt figur 4.16 utförs vid export av IFC-fil. Ett elements delar kommer 
vara klassade som ”object” men är tillräckligt för att regelkontroll ska fungera. 

• Ställa högre krav på metadata i IFC-filer 
Möjligheten att utveckla och använda regelkontroller för att automatisera felsökning i 
Solibri förutsätter att IFC-filer är detaljerade och innehåller tillräckligt hög metadata. 
Därför rekommenderas att högre krav ställs på projektörer av IFC-filer angående 
metadata. En detaljerad BIM-modell fordrar utförlig information redan från början.  

• Införa samordning tidigare 
Enligt studien är en av orsakerna till projekteringsfel bristande samordning. Med stöd 
av intervjustudien finns även önskemål om att införa samordning med modellkontroller 
i BIM-modeller tidigare. Rutiner i att tillämpa samordning i så tidigt skede som möjligt, 
där samordning i 3D-modeller tillåts ta stort utrymme, bör därför tillämpas i ett bredare 
perspektiv.  

• Tillägna projektering och samordning mer tid och resurser 
Det har framgått i studien att samordning i projekteringsskedet ofta är något som 
bortprioriteras på grund av kostnadsbesparingar. Att våga satsa mer ekonomiskt och 
tidsmässigt på projektering och samordning för att skapa förutsättningar för goda 
bygghandlingar rekommenderas därför.   

7.2 Fortsatta studier 
• Vidare utveckling av modellkontroller – En djupare undersökning av, samt möjligheten 

att utveckla egna regelsamlingar. 
• Kan liknande regelkontroller appliceras på andra instanser i ett byggprojekt? 
• Kan riktlinjer om minsta krav på information och metadata i BIM-modeller införas som 

en del i upphandlingen av byggprojekt? 
• Varför är projekteringsprocessen ofta mål för tid- och kostnadsbesparingar?  
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor – BIM-samordnare 

• Vad har du för befattning? 
• Vilka är de största för- och nackdelarna med BIM-projektering? 
• Vad anser du om framtiden för BIM och 3D-modellering? 
• Vilka är de vanligaste felen du upptäcker vid samordning? 
• Vilka är de vanligast förekommande felen i projektering mellan aktörer? 
• Vilka är de vanligast förekommande felen mellan projektering av prefab och övriga 

aktörer? 
• Anser du att BIM och 3D-modellering som verktyg kan lösa många felaktigheter som 

upptäcks först i produktion? 
• Vad anser du om samordning med hjälp av modellkontroller och hur kan detta 

utvecklas? 
• Upplever du att problem uppstår mellan prefabricerade element och andra projektörer, 

till exempel att eluttag inte hamnar vid eldosor? 
• Saknas engagemang till, och korrekt information i konsulters IFC-filer, för att få en bra 

modellkontroll och samordning att fungera? 
• Vad anser du om BIM-mjukvaran (Solibri) som du jobbar i, vilka funktioner saknas? 
• Har du några övriga synpunkter eller annat du vill tillägga? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor – Projektör av prefabricerade element 

• Vad har du för befattning? 
• Vad anser du är de vanligaste problem och fel som uppstår i projekteringen och från 

ritningsunderlag?  
• Vilka fördelar ser du med 3D-projektering framför 2D? 
• Vilka är de största för- och nackdelarna med BIM-projektering? 
• Vad anser du om framtiden för BIM och 3D-modellering? 
• Vad är de vanligast förekommande felen mellan projektering av prefab och övriga 

aktörer? 
• Har du någon egen synpunkt på funktion eller liknande i arbetet med samordning och 

modellkontroller som du eftersöker? 
• Upplever du att problem uppstår mellan er och andra projektörer, till exempel att eluttag 

inte hamnar vid eldosor? 
• Anser du att utveckling av modellkontroller och mer noggrann granskning kan bidra till 

att eliminera fel av mänsklig faktor? 
• Vad anser du om samordning med hjälp av kollisionskontroller och hur kan detta 

utvecklas? 
• Har du några övriga synpunkter eller annat du vill tillägga? 
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Intervjufrågor – Leverantör av prefabricerade element 

• Vad har du för befattning? 
• Vad anser du är de vanligaste problem och fel som uppstår vid tillverkning av 

prefabricerade element och stommar? 
• Hur påverkas ni av projektering med BIM som arbetssätt? 
• Vilka är de största för- och nackdelarna med BIM-projektering? 
• Ger arbete med BIM ett smidigare och bättre resultat eller mer extra arbete? 
• Vad är de vanligast förekommande felen mellan projektering av prefab, er som 

leverantör och övriga aktörer? 
• Vad anser du om framtiden för BIM och 3D-modellering? 
• Anser du att BIM som verktyg kan lösa många felaktigheter som upptäcks först i 

produktion? 
• Vad anser du om samordning med hjälp av modell- och kollisionskontroller?  
• Hur kan modell- och kollisionskontroller utvecklas? 
• Har du någon egen synpunkt på funktion eller liknande i arbetet med BIM och 

modellkontroller som du eftersöker? 
• Har du några övriga synpunkter eller annat du vill tillägga?  
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Intervjufrågor – Produktion 

• Vad har du för befattning? 
• Vilka är de vanligaste felen som uppstår i produktion? 
• Ser du att många fel och kostnader som uppstår i produktion beror på fel i 

projekteringen? 
• Vilka är de främsta bristerna du ser i bygghandlingar? 
• Anser du att BIM som verktyg kan lösa många felaktigheter som upptäcks först i 

produktion? 
• Skulle fel kunna avhjälpas med bättre projektering och samordning, till exempel 

utvecklade modell- och kollisionskontroller? 
• Används 3D-modeller i produktion? Tycker du det är värt kostnaden för en bra 3D-

modell om det bara är 2D och ritningar som används?  
• Om ett projekteringsfel uppdagas i produktion, vilket är det vanligaste sättet att lösa 

detta? Återkopplas det till projekteringen och handlingar revideras? 
• Upplevas ofta skiljaktigheter i handlingar mellan prefabricerade stommar och övriga 

aktörer? Till exempel att eluttag inte sitter vid eldosor och liknande? 
• Vad anser du om de modeller (IFC-filer) som kommer från prefab-projektörer? Behöver 

de förbättras? 
• Har du någon egen synpunkt på funktion eller liknande i arbetet med BIM som du 

eftersöker? 
• Har du några övriga synpunkter eller annat du vill tillägga? 
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Frågor – Reflektioner från BIM-samordnare angående validering av regelkontroll 

• Vad kan det tänkas kosta med omprojektering eller om felet upptäcks i produktion? 
• Anser du att regelkontrollen hade sparat tid eller kostnader enbart i själva 

modellsamordningen, i hela projekteringen, eller i produktionen? 
• Hur hade du tagit detta vidare? Gjort en felrapport? 
• Vilken aktör/projektör hade du vänt dig till med felet?  
• Går regelkontrollen enligt dig att anpassa till andra delar i samordningen? Mellan fler 

instanser än prefab och el? 
 

 


