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Abstract

Anpassning av BIM-metodik för bättre mängdavtagning

Adjustment of the BIM methodology for the
improvement of quantity takeoffs

Jens Persäter

Building Information Modeling (BIM) is 
the information management system that 
most consulting firms and clients strive 
to implement, many have already applied 
the BIM methodology as a part of the 
building process. As technology 
advances, this forces the individual to 
develop as well. Difficulties arise when 
technology advances but is not 
implemented properly by the industry. 
There are problems in the transmission 
of information between different 
parties. One of these problems occur 
when doing quantity take offs and cost 
estimations.

A company that is at the forefront of 
the development, and would like to 
stream-line the process is Sweco 
Architects in Uppsala. They want to use 
this dissertation to find out which 
requirements the client has regarding 
costing and quantities.

The thesis objective is that by using an 
interview survey find out what in 
costing and quantities need improvement.

The goal of this work is that, with the 
help of the interview survey, develop a 
work method to projects following 
requirements of the client. The work 
method is made specific with Autodesk 
Revit.

Our conclusion is that in order to 
improve quantity take offs requires a 
clearer dialogue between clients and 
consultants as well as a better 
methodology for an-notations. To ensure 
this a standard in the industry should 
be established, but until that, the 
definition of requirements should become 
clearer. 
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Sammanfattning 
Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är det informationshanteringssystem 

som de flesta konsultföretag och beställare strävar att implementera. Många har 

redan tillämpat BIM-metodiken som en del av byggprocessen. Eftersom tekniken 

går framåt tvingar detta också individen att utvecklas. Svårigheter uppstår när 

tekniken går framåt utan att den implementeras på rätt sätt av branschen. Problem 

finns i överföringen av information mellan olika parter. Ett av dessa problem är 

vid mängdavtagningar och kalkyler.  

 

Ett företag som ligger i framkant i utvecklingen och gärna vill effektivisera pro-

cessen är Sweco Architects i Uppsala. De vill med hjälp av detta examensarbete 

undersöka beställarens krav och önskemål gällande kalkylering och mängdavtag-

ning.  

 

Examensarbetets syfte är att med hjälp av en intervjustudie visa vad beställaren 

tycker behöver förändras och förbättras inom kalkylering och mängavtagningar 

från projektören.  

 

Målet med arbetet blir att med hjälp av intervjustudien ta fram en metodik till pro-

jektören som följer beställarens kravställning. Metodiken riktas in mot program-

varan Autodesk Revit. 

 

Slutsatsen av arbetet är att en tydligare dialog mellan beställare och projektör be-

hövs för att kunna förbättra mängdavtagningarna, men även en bättre arbetsmeto-

dik för litterering. För att säkerställa detta bör en branschstandard upprättas men 

tills dess måste kravställningen bli tydligare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: BIM-projektering, kalkylering, mängdavtagning, beställare, Autodesk 

Revit 



Förord 
 
Detta examensarbete utgör den avslutande delen av Amanda Vinka och Jens Per-

säters högskoleutbildning inom Byggteknik på Uppsala universitet. Arbetet om-
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1 Introduktion 
I detta kapitel följer en bakgrundsbeskrivning av det område examensarbetet ba-

serats på. Information som anses av värde för läsaren tas upp för att ge en kla-

rare bild av ämnet. Därefter presenteras arbetets problemformulering, mål, syfte 

och avgränsningar.  

1.1 Byggprocessen 
Byggprocessen börjar när det finns ett behov av en ny byggnad, renovering eller 

ombyggnation. Den person eller organisation som har behov av en ny byggnad 

blir byggherre eller beställare. Personen är ekonomiskt ansvarig för projektet men 

även ansvarig att upphandla entreprenörer och ingenjörer. När entreprenadformen 

är beslutad kan projektet påbörjas. En projekteringsledning utses som är ansvarig 

att leda projekteringen och de anställda projektörerna. Projekteringen är en 

tidskrävande del av processen som kräver stor kunskap och expertis.   

 

Första steget i processen är att göra utredningar om viktiga delar som behövs in-

nan projektering kan påbörjas. Det kan t ex vara markutredningar och fuktutred-

ningar av den befintliga byggnaden m.m. Även beställarens kravställningar och 

önskemål om hur projektet ska bli och vad byggnaden ska innehålla ska tas hän-

syn till. Denna utredningsprocess ska mynna ut i ett byggnadsprogram som sedan 

används som checklista, hjälpmedel och kravställning i den vidare projekteringen.  

 

Under tiden som utredningen sker påbörjas en gestaltning av byggnaden där 

rumsareor och volymer börjar växa fram för att uppskatta byggnadens storlek och 

kostnad. Denna gestaltning görs till största del av en arkitekt. När gestaltningen är 

klar blir detta till förslagsritningar. De flesta stegen i byggprocessen är inte helt 

klara utan går ofta parallellt med varandra. I gestaltningens slutskede kan övriga 

projektörer påbörja systemutformningen. 

 

Systemutformning innebär att konstruktören gör beräkningar på byggnadens håll-

fasthet, installationsingenjören projekterar rördragningar och mycket mer. Denna 

del blir till systemhandlingar som är relativt detaljerade och innehåller tekniska 

beskrivningar om komponenter och material. När dessa är granskade och god-

kända kan detaljutformningen börja, vilket är den sista delen av projekteringspro-

cessen. Här arbetar arkitekten med att förfina ritningar, göra eventuella ändringar 

och konstruktören utför vidare beräkningar på bärande element. När dessa hand-

lingar är godkända kallas de bygghandlingar och är de handlingar som ska produ-

ceras efter. Här ska all information finnas som entreprenören behöver för att ge-

nomföra produktionen.  
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Produktionen av byggnaden kan ibland börja innan bygghandlingarna är färdig-

ställda. Produktionen pågår till det att bygganden är helt färdigställd. Därefter tar 

förvaltningen vid som är den längsta delen av processen. I Figur 1.1 visas hur den 

traditionella byggprocessen brukar se ut. 

 

Kalkyl och mängdavtagning sker löpande under projekteringsfasen beroende på 

när beställaren önskat. Det vanligaste är att kalkyler och mängdavtagningar ge-

nomförs i de skeden där viktiga handlingar lämnas över t ex när systemhandlingar 

och bygghandlingar är färdigställda. Den första kalkylen som görs brukar vara 

viktig. Den sker utifrån enkla volymer av funktionsprogrammet. Detta för att få en 

ungefärlig bild över kostnaden för projektet. Denna kalkyl kan vara avgörande för 

hur byggnadens gestaltning, utformning och storlek blir.
1
  

Figur 1.1: Traditionell byggprocess med utredningar, gestaltning, systemutform-

ning och detaljutformning som leder till bygghandlingar
2
. 

 

1.2 Allmänt om BIM 
Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är den nya arbetsmetodiken som de 

flesta konsultföretag och beställare strävar efter att implementera. Många har re-

dan tillämpat BIM som en del av byggprocessen men utvecklingen går snabbt och 

det blir problematiskt med utvecklingen på individnivå. Problemet ligger inte i att 

tekniken inte räcker till utan problemen uppstår i hanteringen av information. 

Överföring från projektör till beställare är inte helt felfri och många rapporter har 

skrivits om hur informationsutbytet kan förbättras. Det hela bygger på att projek-

törer och beställare från början sätter sig ner och tillsammans kommer överens om 

den arbetsmetodik som är önskvärd för just det projektet. Frågan som många stäl-

ler sig är om det inte vore bättre om det utvecklades en gemensam arbetsmetodik 

                                                 
1
 Nordstrand, U. (2008). Byggprocessen, Studentlitteratur, Spanien  

2
 Nordstrand, U. (2008). Byggprocessen, Studentlitteratur, Spanien  
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som projektörer och beställare kan använda sig av, för att öka samordning och 

minska felkällor redan från start.  

 

Insatsen i början av ett projekt är högre i ett BIM-projekt jämfört med en tradit-

ionell process, men ger i gengäld en lägre insats under projektets gång. Anled-

ningen till att insatsen blir högre i projekt som använder BIM-metodik beror på att 

det kräver mer struktur och samordning. Det kräver även mer tid och precision av 

projektörerna. Om den tiden läggs ner i början av projektet kan produktionen ef-

fektiviseras avsevärt.  

 

Nyttoeffekterna med stöd av BIM, se punktlista nedan, är dels totalt i projektet, 

dels under projekteringen och vid projektets start är det nödvändigt att prioritera 

vilka områden BIM-metodiken huvudsakligen ska användas till. Nedan visas 

några fördelar med BIM som är hämtade ifrån handledningen; BIM i ett bostads-

projekt, skriven av företaget EM (Einar Mattsson).  

 

• Effektivare projektering med färre fel  

• Effektiv kollisionskontroll  

• Visualisering under projektering  

• Samgranskat produktionsunderlag  

• Mängdavtagning och kalkylunderlag  

• Effektiv produktion  

• Modell tillgänglig på byggplats för visualisering  

• APD-planer  

• Kopplad produktionstidplan  

• Underlag för förvaltning
3
  

 

Figur 1.2 visar ett exempel på hur tidsinsatsen motsvarar arbetsinsatsen, och där-

med den ekonomiska insatsen, under projektering i ett projekt beroende på om 

BIM-metodik används eller inte.   

                                                 
3
 EM (2011). BIM i ett bostadsprojekt, En handledning, SBUF-projekt nr 12417 och 12418, Sve-

rige 
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Figur 1.2: Tid mot insats med BIM vs. traditionell projektering
4
 

 

1.3 Projektorganisation 
En vanlig typ av projektorganisation ser ut som i Figur 1.3, där A, K, E och VVS 

står för arkitektur, konstruktion, el och värme, ventilation och sanitet. Här är det 

ofta arkitekten som har ansvar att utse en CAD-samordnare, eller att arkitekterna 

själva blir samordnaren. CAD-samordnaren ska se till att alla projektörer arbetar i 

rätt programvara, se till att en kravlista på arbetsmetodik upprättas innan projekte-

ring och även hjälpa projektörerna att på bästa sätt samordna sina olika delar. Ef-

tersom CAD-samordnaren arbetar i linje med de andra projektörerna blir dennes 

roll mindre betydande än önskat. CAD-samordnaren har liten auktoritet och det 

blir därför svårt att påverka samordningsprocessen. Förr i tiden när 2D-projekt var 

ledande fungerade denna typ av organisation bra men genom utveckling och mer 

avancerade modeller krävs också en mer krävande samordning.
5
  

 

Figur 1.3: Traditionell CAD-projektering 

                                                 
4
 Akademiska Hus (2013). BIM-instruktion för projektledare, Version 1 

5
 Nordstrand, U. (2008). Byggprocessen, Studentlitteratur, Spanien  
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1.3.1 BIM-projektering 
Projektens modeller blir mer och mer avancerade, i fråga om vilken information 

de ska rymma, men även utformning med mer glas och avancerade konstruktion-

er. Samtidigt ökar behovet på det tekniska området med installationer samt styr 

och reglerteknik. Alla delar i projektet gör att det krävs mer och noggrannare 

samordning vilket ger en ny roll som BIM-samordnare för såväl beställare som 

konsulter. Den svåra uppgiften är att från början fokusera på BIM-metodiken, att 

företaget innan start av projekt redan vet att en BIM-metodik ska användas och 

hur det kan göras på ett effektivt sätt. För att metodiken ska fungera och efterlevas 

bör en BIM-samordning finnas. Figur 1.4 visar ungefär hur företag brukar lägga 

upp organisationen vid BIM-projektering.
6
    

 

 

Figur 1.4: Organisation vid BIM-projektering 

1.4 Kalkyl och mängdavtagning 
Kalkyler är kostnadsuppskattningar under olika skeden i projektet. De tar hänsyn 

till samtliga utgifter under ett projekt, så som material, maskinkostnader, löner 

etc. Mängdavtagningar innebär att en beräkning av den mängd material som be-

hövs till produktionen räknas ut. Dessa mängder skickas sedan vidare till en inkö-

pare som ska göra beställningen. Om mängderna inte är korrekt uträknade kan det 

ha stora effekter på projektets slutkostnad.
7
  

 

Det finns många olika sätt att göra mängdavtagningar och kalkyler på. Många 

företag använder fortfarande linjal på utskrivna ritningar för mängdavtagningar, 

vilket är ett gammalmodigt sätt. Varför företagen gör på detta sätt beror ofta på att 

det i upphandlingen inte beslutats om att projektören ska överlämna en 3D-modell 

till beställaren. Då får beställaren enbart PDF:er att arbeta med.  

 

Idag görs mängdavtagningar och kalkyler i stor utsträckning av beställaren eller 

anställd kalkylator. Arbetsuppgifterna anses inte tillhöra projektören i de flesta 

                                                 
6
 Näll, M. (2014). BIM-Manager, Sweco Architects, Uppsala (Muntlig information) 

7
 Nordstrand, U. (2008). Byggprocessen, Studentlitteratur, Spanien 
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fall. För att underlätta arbetet för beställaren är det viktigt att all information finns 

med i de handlingar som lämnas över.  

 

Om beställaren blir tilldelad en 3D-modell blir det ekonomiska arbetet lättare att 

utföra. Modellen delas med beställaren och denna kan då användas för att på ett 

enkelt sätt visa vilka väggtyper, tjocklekar, material med mera som finns i pro-

jektet. Ett optimalt projekt skulle ha en modell som innehöll all information be-

ställaren behövde för att gå vidare med produktionen, vilket i de flesta fall inte är 

verklighet.  

 

Företag använder sig av flera olika programvaror för att utföra mängdavtagningar 

och kalkyler. Det finns programvaror som endast är menade att göra kalkyler men 

det finns också programvaror som tar med alla delar av modellen där information 

om både kostnader och tid kan finnas med.
8
  

 

Ett företag som arbetar med detta är VICO Software. De arbetar med utvecklingen 

av virtuellt byggande. Deras nuvarande lösning kallas VICO Office, och är en 

plattform där 3D-modellerna hämtas för införande av en tid- och kostnadsaspekt, 

som då kan användas för analyser. Modellen som införs kan vara skapad i ett van-

ligt 3D-modelleringsprogram
9
. Fördelarna med denna typ av projektering blir att 

all information finns på ett och samma ställe, vilket är precis det BIM handlar om. 

Om projektörerna skulle använda sig av VICO Office skulle de ta över en stor del 

av den ekonomiska process som beställaren i dag har hand om. Att göra detta 

skulle innebära en stor förändring för företaget och betyda att en större insats i 

projektet skulle ligga på projektören.
10

  

 

En annan vanlig programvara för planering, styrning och kalkylering är MAP Ap-

plications. Det är ett system som utvecklats för projektorienterad verksamhet. Om 

ett företag använder sig av applikationen för kalkyl kan kalkylerna göras i både de 

tidiga och de sena skedena av ett projekt. Detta innebär att en modell inte alltid 

behövs utan valet finns att lägga in information manuellt. På så sätt kan ett företag 

välja att använda programvaran vare sig de får 3D-modellen eller inte.
11

 MAP 

används t ex av JM och NCC vid kalkyler.  

 

                                                 
8
 Näll, M. (2014). BIM-Manager, Sweco Architects, Uppsala (Muntlig information) 

9
 VICO Software (2014). VICO Office – integrerad 5D-BIM, www.vicosoftware.se (2014-05-11) 

10
 Näll, M. (2014). BIM-Manager, Sweco Architects, Uppsala (Muntlig information) 

11
 Unit4MAP (2014). MAP-kalkylering, www.unit4map.com (2014-05-11) 
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Dessa programvaror är två i mängden av alla typer av program som finns tillgäng-

liga. Beslutet om hur företagen utför kostnadsfrågor blir därför betydelsefullt och 

innebär en viktig dialog mellan projektör och beställare.  

1.5 Litterering 
Vid projektering är det viktigt att byggdelar får ett namn som redovisar vilken typ 

av byggdel det är, t ex IVB, vilket betyder Innervägg Bärande. På väggen kan 

även läggas extra information, t ex vilken typ av ljud- och brandklass väggen ska 

ha. Att namnge byggdelar på detta sätt kallas på branschspråk för litterering och 

systemet underlättar informationsutbyte samt läsning av handlingar.
12

  

1.6 Level of Development  
Level of Development (LOD) är en referens som möjliggör för projektörer som 

arbetar med BIM-projektering att med klarhet specificera innehåll och tillförlitlig-

het i olika skeden i utformningen av byggprocessen. Den definierar och illustrerar 

olika egenskaper hos komponenter i modellen vid olika detaljnivåer. Denna tyd-

liga referens gör att modellens författare kan definiera vad modellen kan åberopas 

för, och underlätta förståelsen av modellens användningsområde för beställare, 

entreprenörer med mera.
13

  

1.7 Problemformulering 
Sweco Architects i Uppsala är en del av koncernen Sweco AB som är verksamma 

i hela Sverige samt Norge, Finland och Centraleuropa. Sweco AB är ett konsultfö-

retag som tillhandahåller många olika tjänster inom flera teknikområden. Företa-

get har idag runt 9000 anställda och utför uppdrag i cirka 80 länder runt om i värl-

den.
14

 

 

Sweco AB är uppdelat i olika bolag som tillhandahåller tjänster specifikt för just 

det bolaget, t ex Sweco Architects, Region öst i Uppsala. Där arbetar idag runt 41 

personer. En av dessa personer är Mathias Näll som är BIM-Manager och tekniskt 

Revit-ansvarig på företaget. Eftersom han arbetar med BIM-frågor stöter han på 

en del förbättringsbehov inom Sweco Architects i Uppsala, för en effektivare pro-

jektering. En av dessa frågor gäller var beställaren anser att det finns bristfällig 

information när mängdavtagningar och kalkyler genomförs, och hur dessaa kan 

förbättras genom undersökning av arbetsmetodiken i programvaran Autodesk Re-

vit.  

                                                 
12

 EM (2011). BIM i ett bostadsprojekt, En handledning, Bilaga: Information, arbetssätt och sys-

tematik, SBUF-projekt nr 12417 och 12418, Sverige 
13

 BIM FORUM (2013). Level of Development Specification, Version 2013 
14

 SWECO AB (2014). Sweco i Sverige, www.sweco.se (2014-05-11) 
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1.8 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att undersöka möjligheter för och behov av en förbättrad 

arbetsmetodik för mängdavtagning som är mer anpassad mot kunden/beställaren.  

 

Målet är att Sweco Architects i Uppsala ska ta lärdom av kundens behov för att 

kunna utföra ett mer efterfrågat arbete vid mängdavtagningar.  

1.8.1 Huvudfråga 
 Hur kan arbetsmetodiken anpassas för en förbättrad mängdavtagning? 

1.9 Avgränsningar 
Avgränsningar i arbetet har gjorts inom dessa områden: 

- Mängdavtagningar och kalkylering, något som var bestämt från början 

- Programvaran Autodesk Revit 

- Vilka företag som intervjuats 

- Arbetsmetodik för gipsmängdavtagning 

- Ingen beskrivning av programvaran Autodesk Revit 

Att enbart arbeta i programvaran Revit beslutades eftersom kunskapen om andra 

programvaror inte var tillräcklig. En mer ingående beskrivning av programvaran 

kunde ha gjorts men det skulle bli för tidskrävande och de läsare rapporten inrik-

tar sig mot bör ha tillräcklig kunskap inom Revit.  

 

Företagen som intervjuades baserades på den kundkrets Sweco Architects i Upp-

sala har och även för att vissa projekt som Sweco Architects och dessa företag 

arbetat tillsammans med, var intressanta. Varför avgränsningen mot en arbetsme-

todik för gipsmängdavtagning valdes att göras beror på att det var något Sweco 

Architects i Uppsala var intresserade av men även att de intervjuade efterfrågade 

något liknande.  

 

En mer utförlig förklaring till avgränsningar kan läsas om i diskussionen.  



 2 Metod 

 

2 Metod 
Kapitlet tar upp den metod skribenterna valt att använda sig av. En presentation 

av företagen görs här.  

2.1 Arbetsmetodik 
Största delen av arbetet inriktar sig på att identifiera beställarnas behov genom 

intervjuer på företag. I detta arbete har vi valt att inrikta oss på NCC, JM och 

Akademiska Hus vilket förklaras i Diskussion. Parallellt med intervjuerna görs en 

bakgrundsbeskrivning till BIM som kan öka läsarens kunskap om BIM och bidra 

vid analysen av intervjuerna. Detta kan ge värdefull information avseende pro-

jektets genomförbarhet men även mer information om BIM-projektering. 

 

En mindre del av arbetet är att identifiera de befintliga problem som finns i Auto-

desk Revit vid mängdavtagningar. Detta leder till en undersökning om hur an-

vändning av programvaran kan förbättras och bättre anpassas till beställarens öns-

kemål. En arbetsmetodik kommer därefter att tas fram baserat på intervjustudien, 

vår kunskap om programmet och förslag från vår handledare. I Figur 2.1 visas 

schematiskt hur examensarbetet är upplagt med dem olika delarna. 
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Figur 2.1: Schematisk bild av arbetets flöde 

2.2 Intervjustudie 
Nedan följer en presentation av de företag som intervjuats och de projekt som 

varit aktuella för intervjuerna. Intervjustudien ligger till grund för det arbete som 

därefter utförts i Autodesk Revit. Studien har baserats på problematik som upp-

kommit under projektering på Sweco Architects i Uppsala. Valet av personer att 

intervjua har baserats på relevans till de specifika projekten och även att de har 

kunskap om den problematik som finns i projekteringen. Alla intervjuer spelades 

in och transkriberades efteråt. Transkriptionerna finns att läsa i kapitlet Bilagor.  

2.2.1 JM 
JM är ett företag som fokuserar på nyproduktion av bostäder främst i storstäder 

och har under åren kommit att bli ett av de ledande företagen inom bostadsprojekt 

i Sverige. JM har huvudkontor i Stockholm men är också verksamma i Norge, 

Finland, Danmark och Belgien. Förutom bostadsbyggande arbetar de med entre-

prenadverksamhet samt projektutveckling av kommersiella byggnader.
15

  

 

Sweco Architects just nu projektörer för ett projekt som JM utför. Projektet heter 

Ekarna och kommer bestå av cirka 44 bostadsrätter i centrala Farsta, se Figur 2.2. 

Etapp 1 består av ett flerbostadshus med 5 våningar med en bostadsyta på 2897 

m
2
. Projektet är under produktion och har preliminärt tillträde under första kvarta-

let 2015.
16

 

 

En av projektörerna av Ekarna på Sweco i Uppsala heter Robert Fredriksson. Han 

har i samarbete med arbetsledare för Ekarna etapp 1, Johan Löving från JM, 

kommit överens om att genomföra gipsmängdavtagningar till produktionen. Fred-

rikssons arbete i Revit har legat till grund för den förbättring av arbetsmetodiken 

som beskrivs närmare i avsnitt 3.2.  

 

Arbetets första intervju gjordes med Magnus Eklöf, platschef på Ekarna etapp 1. 

Han arbetar ute i produktionen och ser de behov som finns för att förbättra logistik 

och effektivitet angående de mängdavtagningar som fås på arbetsplatsen. Vidare 

sågs behov av att intervjua någon på kalkylavdelningen som kan säga mer exakt 

vad som behövs av projektören för att se till att de handlingar som lämnas till kal-

kyl är tillräckliga. Denna person är Anna Söderström. Hon bjöd med BIM-

ansvarig för kalkyl, Christopher Gidlund som vi då fick möjlighet att ställa några 

allmänna frågor till, om hur BIM-metodiken fungerar på JM. 

                                                 
15

 JM (2014). Kort om JM, www.jm.se (2014-05-11) 
16

 Borätt (2014). Ekarna i Farsta, www.boratt.se (2014-05-11) 
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Figur 2.2: Projekt Ekarna i Farsta

17
 

2.2.2 NCC 
NCC är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag som är verksamma i hela Nor-

den och har uppdrag runt om i världen. NCC arbetar i olika skeden av byggpro-

cessen och bygger allt från vägar till höghus.
18

  

 

NCC och bland annat Sweco Architects arbetade tillsammans på ett projekt som 

heter Clarion Hotel Arlanda Airport, hotellet togs i drift 2012. Det är ett förstklas-

sigt hotell för konferens, möten, event, upplevelser med mera. Hotellet har 414 

hotellrum, 44 möteslokaler och 2 restauranger
19

, se Figur 2.3.   

 

På NCC kontaktade vi Mats Niss, kalkylator för Clarion Hotel Arlanda Airport 

och även Hans Franzén som var ekonomiansvarig för projektet. Projektet var en-

ligt Hans Franzén lyckat med avseende på arbetsmetodik och mängdavtagningar 

och intresse låg i att finna vad som gått bra och varför.  

 

                                                 
17

 Borätt (2014). Ekarna i Farsta.. s.11 
18

 NCC (2014). NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag, 

www.ncc.se (2014-05-11) 
19

Nordic Choice Hotels (2014). Clarion Hotel Arlanda Airport, www.nordicchoicehotels.se (2014-
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Figur2.3: Clarion Hotel Arlanda Airport

20
 

2.2.3 Akademiska Hus 
Akademiska Hus är ett statligt ägt fastighetsbolag som agerar som beställare och 

hyresvärd för universitets- och högskolebyggnader i Sverige. De är verksamma i 

några av Sveriges största städer men framförallt universitetsstäderna. Akademiska 

Hus har en vision om att bli ett bolag som erbjuder globalt ledande kunskapsmil-

jöer. De arbetar aktivt med hållbarhetsfrågan och har även kommit långt med att 

anamma BIM-metodiken i sina projekt.
21

  

 

På Akademiska Hus fanns det intresse av att lära sig mer om BIM då de kommit 

väldigt långt i den frågan och arbetar aktivt med att utveckla BIM-metodiken. Ett 

projekt som använder sig av BIM är Skandionkliniken i Uppsala, Figur 2.4, som 

just nu håller på att byggas. Vi intervjuade därför projektledaren för projektet, 

Tomas Nilsson.  

 
Figur 2.4: Skandionkliniken i Uppsala

22
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 Sweco Architects Uppsala (2011), Clarion Hotel Arlanda Airport (2014-05-12) 
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 Akademiska Hus (2014). Om Akademiska Hus, www.akademiskahus.se (2014-05-11) 
22

 NCC. Skandionkliniken, Uppsala, www.ncc.se (2014-05-11) 
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2.2.4 CAD-Q  
CAD-Q är ett företag som levererar modell- och ritningsrelaterad IT. CAD-Q ar-

betar nära kunden för att ta fram lösningar för utvecklingen av CAD-program. De 

kan agera som ett bollplank för skribenterna där möjligheten av olika lösningar 

kan diskuteras.
23

  

 

Intervjun med CAD-Q blev därför mer allmän. Frågor ställdes om Autodesk Revit 

för att undersöka om de redan hade något förslag eller lösning på de problem vi 

redovisade. De vi intervjuade var Thorbjörn Hoverberg, applikationsingenjör och 

Pål Jansson som är säljare på företaget. 

2.3 Etiska överväganden 
När vi tog kontakt med personerna informerades de om vårt syfte med arbetet, 

varför vi vill intervjua just dem och ungefär vad som skulle tas upp på intervjun. 

Inga personuppgifter utöver namn och arbetstitel delges i denna rapport. Valet av 

personer har inte baserats på kön, ålder eller ursprung. Den basis vi valt att gå på 

har styrts av personens position på företaget och även relevans till projekt.  

 

De personer vi intervjuat är anställda på några av Sveriges största byggföretag och 

har en bra relation till Sweco Architects i Uppsala. Personerna är måna om att 

förbättra byggprocessen för båda parter och har inget att förlora på att delge sig av 

sina åsikter kring ämnet. Vi ser ingen anledning för dessa människor att på något 

sätt dölja eller försköna sanningen.  

 

Personerna har godkänt att de tagit del av ett arbete som kommer att publiceras 

officiellt. Om något varit konfidentiellt har vi exkluderat det från vårt arbete. In-

tervjuerna spelades in för att bättre kunna transkribera samtalet, vilket innan god-

kändes av den intervjuade.   
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3 Resultat 
I detta avsnitt redovisas de resultat arbetet gav. Resultaten gäller både intervjuer 

och lösningar i Revit.  

3.1 Sammanfattning av intervjuer 
Frågor och svar finns i Bilagor, där vi också förbehåller att vissa frågor ej använts 

under intervjun då de besvarades tidigare eller insågs vara irrelevanta för den in-

tervjuade. Intervjuerna som redovisas nedan är sammanfattade för att få fram kär-

nan i problemen. Vissa frågor tycktes mindre relevanta i efterhand och nämns 

därför ej men finns med i svaren i bilagorna. 

 

Frågorna inriktar sig på mängdavtagningar och kalkylering där tyngdpunkten lig-

ger i vad de olika personerna anser fungera bra, vad som fungerar mindre bra, 

önskemål av att ta fram en förbättrad arbetsmetodik, problem som Sweco Ar-

chitects vet finns och vill ta upp. Då Magnus Eklöf var den första vi intervjuade 

utgår många av de andra intervjuerna från vad han har sagt och om t ex NCC och 

Akademiska Hus stött på samma problem. 

3.1.1 Intervju med Magnus Eklöf, JM 
Magnus Eklöf har haft kontakt med Sweco Architects många gånger tidigare och 

samtalar ibland med Robert Fredriksson om saker han funderar över och tycker 

bör förbättras mellan produktion och projektering. Eklöf vill poängtera att det han 

säger i intervjun är hans egna erfarenheter och att det inte rör sig om hela JM:s 

åsikter utan enbart vad han på JM:s produktionsavdelning tycker.  

 

Eklöf känner sig inte så insatt i exakt vad som händer med den information som 

kalkylatorn tar emot och vågar inte riktigt säga hur kalkylatorn får informationen 

tilldelad sig. Han tror att de får 3D-modellen men att det även beror på vad det rör 

sig om för upphandling och även vad kalkylatorn begär in.  

 

Han har pratat med Robert Fredriksson om just detta, dvs. att de mängdavtagning-

ar som han får för användning ute på bygget bör vara utökade med mer informat-

ion. Han vill slippa göra dubbelarbete. Med dubbelarbete menar han t ex att 

tvingas sitta och mäta på ritningen exakt hur mycket gips som det går åt i varje 

rum.  

 

Gipset verkar vara ett återkommande problem. Eklöf vill gärna kunna få ut hur 

många gipsskivor som behövs i varje rum och lägenhet. De arbetar så att paket 

levereras till alla rum och lägenheter som innehåller de material och komponenter 
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som behövs. De vill gärna att dessa paket ska ha en korrekt mängd. Fredriksson 

tror att mycket tid kan tjänas in på att förbättra detta redan hos projektören.  

 

Han föreslår att det på ritningen skulle kunna finnas en liten specifikationslista vid 

varje vägg/rum där det står skrivet t ex hur mycket gips som krävs. Han tror också 

att det är möjligt att genom olika projekt prova sig fram och förändra lite varje 

gång tills man får ett bra och verklighetstroget resultat. Idag lägger Eklöf på 6 % 

när han beräknar hur mycket gips som ska beställas in. Det fungerar inte alltid lika 

bra då det beror mycket på den person som sätter upp gipset, men även att alla 

platschefer inte tänker likadant och kanske lägger på ett annat procenttal.  

 

Enligt Eklöf får han endast en mängdavtagning som ska vara komplett med all 

den information bygghandlingarna gett. Han tycker att detta fungerar bra och ser 

inget behov av att få fler mängavtagningar tidigare under projektet. Eklöf skulle 

själv vilja ha mer kunskap och tillgång till Revit så att han kunde granska mo-

dellen. Han menar på att de som sitter och projekterar oftast har för lite kunskap 

om vad som är viktigt ute på byggarbetsplatsen och att han själv har för lite kun-

skap om hur man projekterar. Han vill att konsulten ska veta vad han behöver och 

vice versa. I vissa projekt, t ex Ekarna, har de möten tillsammans med konsulten 

där de går igenom modellen och kan se vad som är fel, vad som behöver tänkas på 

med mera. Han tycker att detta är väldigt viktigt och att det behövs i alla projekt, 

men att ansvaret kanske ligger på JM i det fallet.  

 

Några andra saker Eklöf skulle vilja ha bättre specificerat från projektören är iso-

leringsmängd, fönstersmygar och kortlingar. Han säger dock att de redan har kort-

lingsnycklar på JM och att det blir lite av en förhandlingsfråga hur man ska göra 

med dessa. Han tror att om de skulle få ett recept direkt från Sweco skulle felmar-

ginalen blir mycket mindre.  

 

Magnus Eklöf ser väldigt positivt på användandet av 4D- och 5D-modeller men 

tror att detta ligger i framtiden och att det i dagsläget inte är nog välutvecklat för 

att användas med bra resultat. Han tycker att byggbranschen inte rör sig snabbt 

nog och säger att de idag slåss för att få använda mobila lösningar ute på byggar-

betsplatsen. Han säger även att i större projekt ser det annorlunda ut, att många av 

dessa mobila lösningar tillämpas och användning av 3D-modeller är större. JM:s 

bostadsbyggande sker väldigt automatiskt, som han säger ”med bakbundna hän-

der”, och där är nog behovet inte lika stort förrän JM utvecklats tillräckligt mycket 

att dessa metoder lönar sig att använda.  
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JM tar endast hand om vissa mängdavtagningar medan deras underentreprenörer 

själva också räknar ut egna mängder på olika saker. Något JM inte gör själva är 

exempelvis att räkna ut hur mycket kakel som behövs i varje badrum. Eklöf säger 

att den information om material de får av kalkylatorn inte är vad de vill ha ute på 

byggarbetsplatsen och det är därför de vill att projektören ska tillämpa en arbets-

metodik som kan bidra till att minska dubbelarbetet.  

 

Till sist frågade vi Eklöf om han tror att JM skulle vara villiga att betala för en 

förbättrad och mer korrekt arbetsmetodik. Han säger att om det handlar om någon 

sorts standard som ska införas har han inget att säga till om. Att testa metoden i 

något av projekten han är platschef på kunde dock vara intressant. 

3.1.2 Intervju med Anna Söderström och Christopher Gidlund, JM 
Anna Söderström jobbade som projektansvarig för kalkylen av Ekarna Etapp 1 

och var den som sammanställde kalkylen men hade även ansvar för inrednings-

kalkylering. På frågan om hur hon tycker att informationen som fås av projektören 

fungerar svarar hon att den littereringsmall som JM använder sig av idag ska 

räcka för att få med all den information som behövs vid kalkylering och mängdav-

tagning. Hon vill att de som använder sig av mallen ska följa den bättre för att få 

ett bättre resultat. Hon säger även att det är viktigt att benämna allt rätt istället för 

att bara kopiera och klistra in. Gidlund säger dock att just Sweco ligger långt fram 

i detta avseende, att de har rutiner för att modellera på ett effektivt sätt och har 

kunskap i program som bör förbättras.  

 

Littereringsmallen är främst avsedd för två skeden i processen, systemskede och 

produktionsskede. Vid dessa skeden ska rätt detaljnivå i modellen uppnåtts för att 

på bästa sätt genomföra kalkyler och avläsa handlingar. Denna mall är en standard 

inom JM och utvecklas ständigt enligt Gidlund. Han säger att den aldrig kommer 

bli riktigt klar i och med att tekniken går framåt hela tiden.  

 

Littereringsmallen ingår i ett paket som JM använder sig av. I paketet finns en 

anpassad CAD-manual, skedesindelad littereringsmall och ett stöddokument för 

projektering. I vissa projekt skickar de även ut en referensmodell som projektö-

rerna kan titta på och ta lärdom av inför kommande projekt.  

 

Eftersom JM ofta har ett koncept där projekten till stor del liknar varandra är mal-

len ett väldigt bra verktyg att använda för att få ett bra resultat. Det är därför både 

Söderström och Gidlund verkligen trycker på att mallen bör följas bättre än vad 

den gör idag. Detta ligger då på projektörernas ansvar dvs. att bättre läsa sig in i 
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mallen, och med noggrannhet se till att alla krav efterlevs vid projekteringen, 

tycker de.  

 

På kalkylavdelningen har de inte något vidare behov av mängdavtagningar från 

projektören utan gör dessa själva med hjälp av ritningarna för att få ut mängden 

men framförallt en kostnadsuppskattning av projektet. De tycker att det blir för 

mycket jobb för projektören att arbeta med mängdavtagningar, att det blir dubbel-

arbete. De säger att om man följer littereringsmallen är det inga problem att få ut 

en gipsmängd t ex, eftersom de då vet exakt vad väggen innehåller. Något som 

dock ses som ett hinder är att de oftast får PDF-er att arbeta med istället för en 

modell, vilket skulle underlätta stort. När de fått handlingarna räknar de ut olika 

ytor, längder m.m. som sätts in i Excel för att sedan föras in i MAP.  

 

Vid projektering kan det väljas om ytterväggen ska delas upp eller inte, beroende 

på vad beställaren vill. Anna Söderström vill gärna att ytterväggen delas upp per 

trapphus för att underlätta logistik och beräkning. Hon säger att det räcker med en 

skiljelinje för att i alla fall se att det inte är en hel yttervägg. 

  

Gidlund tycker att största fördelen med BIM är att projekten blir mycket tydligare. 

”Att vi kan gå in och skära i modellerna själva, att vi får fram snitt som vi annars 

kanske inte hade fått fram”, säger Gidlund. Mängderna de får fram blir mer exakta 

vid arbete med BIM. Han menar att mycket handarbete försvinner och att fokus 

kan läggas mer på tekniska lösningar och prissättningar. Gidlund säger att det är 

viktigt att se helheten och inte bara kalkyl, då det är en väldigt liten del av proces-

sen. 

 

Han önskar att det var mer öppet när det gäller att dela med sig av varandras mo-

deller i olika projekt för att kunna lära sig och ta del av bra lösningar som andra 

företag eller tidigare projektörer har använt sig av. Det är idag väldigt ovanligt att 

man tillåts dela med sig av företagets modell till ett annat företag men Christopher 

Gidlund önskar att man kunde släppa lite på detta och istället se fördelarna med 

ett sådant arbetssätt.  

 

På frågor om hur BIM-samordningen ser ut på JM säger Gidlund att det under 

största delen av tiden inte finns ett behov av en BIM-samordnare som sitter i pro-

jekteringsledningen. Detta beror på att alla deras projekt ser så lika ut för det 

mesta. Gidlund sitter med och stöttar alla projekt som startar men tycker att det i 

och med deras koncept är rätt självgående. Han säger att om det var ett helt nytt 

projekt skulle en BIM-samordning sättas in. 
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Ytterligare frågor ställdes på mail någon dag senare för att reda ut vissa saker. En 

fråga var bland annat hur de ser på olika typer av vägganslutningar, svårigheter 

med att få ut rätt längder med mera. Där vill Gidlund påpeka att de på kalkylav-

delningen inte enbart tittar efter gipsskivor när de tar fram mängder till kalkyler-

na. De ser väggarna som en helhet och för att få fram mängderna behöver de i 

dagsläget veta arean för varje väggtyp. De använder sedan arean för att räkna ut 

åtgången i sina kalkylprogram. Han säger också att det inte brukar vara några pro-

blem att få fram en area på en vägg med olika vägganslutningar. De bygger aldrig 

efter helt teoretiska mängder och lägger därför till extra material för att täcka upp 

för eventuellt spill i kalkylen.  

 

På frågan om det finns behov av att skriva ut areor eller ytor på olika material för 

att underlätta deras arbete svarar Christopher Gidlund nej. Han tror inte att det 

skulle vara ett fungerande arbetssätt att låta konsulterna skriva ut mängder på 

handlingarna. Skälen till detta är att de behöver veta så mycket mer än bara 

materialet, vilka parametrar som behövs varierar beroende på vilket projekt det är. 

Han säger också att de ibland behöver göra nya uppdelningar och justeringar 

bland mängderna för att jämföra alternativa lösningar och att det då inte hjälper 

om de redan fått mängderna levererade.   

 

Kostnaden och tidsåtgången för att låta deras projektörer ta fram mängder på 

material och sedan skriva ut dessa på handlingar skulle inte heller vara rimligt i 

förhållande till vad det ger för nytta. Han har även svårt att se att konsulterna helt 

skulle vilja ta över ansvaret för att leverera korrekta mängder och dessutom skriva 

upp dessa på handlingarna, vilka är juridiska dokument.  

 

Något som han tyckte att vi kunde behöva veta är att när de låter 3D-projektera ett 

projekt beställer de inte några listor över mängder, utan får 3D-modellerna av pro-

jektören. Därefter gör de själva mängdavtagningen från modellerna för att på så 

sätt ha kontroll över vad de tar fram, och kan därmed själva upptäcka fel för att 

säkerställa att allt är korrekt. Genom att de själva utför mängdavtagningen kan de 

snabbt få fram mängder anpassade efter sitt behov och då även få en effektivare 

arbetsprocess. Modellerna används även i övriga delar av organisationen för t ex 

samgranskning/kollisionskontroller etc. 

3.1.3 Intervju med Hans Franzén, NCC 
Hans Franzén berättar att i Clarion-projektet fick NCC 3D-modellen av Sweco 

och han tror det är ovanligt att de får den. Clarion-projektet var första gången han 

fick ta del av en modell. Modellen användes till mycket, dels till mängdavtag-

ningar men även för att göra illustrationer. Han berättar att i mindre avancerade 
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projekt köper de mängdavtagningarna av beräkningskonsulter men att NCC i det 

här projektet bestämde sig för att göra detta själva och prova att ta ut mängder 

med mera.  

 

Det underlättade mycket för dem att ha tillgång till mängdavtagningarna. De tog 

ut en lista på alla rum med rumsnummer golv och takyta, väggyta och sockelarea, 

det hade de stor nytta av. 3D-modellen användes även till badrummen i hotellet. 

NCC köpte cirka 400 stycken prefabricerade badrum till projektet. Franzén säger 

att det var väldigt bra att de kunde visa ett våningsplan och gömma allt utom bad-

rumsmodellerna för att på ett översiktligt sätt se hur dem skulle placeras. Alla 

badrumstyper var färgkodade och det underlättade för de ute på arbetsplatsen som 

skulle få dem på plats. Badrumsmodulerna lyftes upp på bjälklaget innan nästa 

plan kom på plats, rätt modul på rätt plats vilket var riktigt bra produktionsmäss-

igt. 

 

När NCC beställer mängdavtagningar från beräkningskonsulter försöker de styra 

mängdavtagningarna så att NCC får ett resultat som de själva är nöjda med. Han 

säger att om ingen säger något blir det som förr då det var ”byggdelsmängdning”, 

plåt för sig och gips för sig med mera. Nu försöker NCC styra så att mängdavtag-

ningarna blir per våningsplan t ex. Han berättar även att de alltid vill ha de exakta 

värdena, alltså inget pålägg eller medräknat spill. Är det 7 % spill läggs det till på 

kostnaderna efteråt.  

 

För att nya projekt ska utvecklas tror Franzén att arkitekten skulle behöva mer 

kalkyl och mängdavtagningskunskap. Vid diskussion om litterering säger han att 

mycket jobb måste läggas ned på det, arkitekten måste fråga sig ”hur ska det här 

komma med i mängdningen.” Litterering ligger till grund för allt. Saker som inte 

är littererade klarar modellen inte av att plocka fram mängder på, och allting var 

inte littererat i Clarion-projektet.  

 

Ett av problemen var att det var många glaspartier i fasaden som inte var littere-

rade som de fick fixa till själva. Det var också mycket små detaljer t ex vissa mel-

lanväggar som inte var littererade. Det var därför svårt att veta vad som var littere-

rat och inte. Hans Franzén fick hjälp av en kalkylator, där båda två satt med den 

ursprungliga och nya kalkylen och/eller mängdavtagningen och kontrollerade vad 

som fångats upp/inte fångats upp med den nya mängdavtagningen. Om Franzén 

skulle göra en uppskattning av hur mycket som inte var med i den nya mängdav-

tagningen svarar han att ca 20-30 % inte kom med. ”Mycket har inte stort värde i 

pengar men mer i tid och det måste ändå räknas med”. ”Vi avsatte ca 1-2 veckor 
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var för att få allting prissatt”. ”Det var många på NCC som trodde att det bara var 

att trycka på en knapp så hoppar alla mängder ut”. 

 

När vi frågar hur många gånger de fick mängdavtagningar under Clarion projektet 

och i vilka skeden under projektet svarar han att produktionskalkylen är den vik-

tigaste. NCC får ofta jobb i tidiga skeden, därför gör de ofta en systemhandling-

skalkyl och en bygghandlingskalkyl. Systemhandlingskalkylen ligger till grund 

för om projektet blir av eller inte, den bör därför vara så detaljerad som möjligt. 

Vi frågade hur mycket som var färdigt innan NCC blev inkopplat och Franzén 

säger att Sweco hade gjort förfrågningsunderlaget och när NCC var upphandlat 

startade systemhandlings-projekteringen. Han säger även att om modellen redan 

är framtagen i förfrågningshandlingen, är det inte så lätt att komma med syn-

punkter på systemhandlingen. 

 

Arkitekten och kalkylavdelningen hade ingen kontakt i början av projektet vilket 

medförde att det var svårt att prissätta projektet. När vi frågar om det finns in-

tresse av att få ut antal gipsskivor i projekt svarar han att de ville veta gipsarea per 

våningsplan i Clarion-projektet men vid bostadsbyggen är han ganska övertygad 

om att man vill ha mängdavtagningar per lägenhet. 

 

Han berättar att det planeras nya kontor i Arlanda och om projektet blir av och 

NCC blir ansvariga kommer de använda sig av samma partners som på Clarion-

projektet. Då är det klokt att sätta sig ner och samordna från början. De skulle då 

se till att ta reda på vad de lärde sig av Clarion-projektet så att Sweco inte gör ett 

jobb som inte efterfrågas och att NCC får ut allt som behövs av modellen.  

3.1.4 Intervju med Mats Niss, NCC 
På frågan vad det var som fungerade bra med avseende på mängdavtagningar och 

kalkylering i Clarion-projektet svarar Mats Niss att det var en väl utvecklad arki-

tektmodell där mycket var rätt från början. Detta beror på att 3D-modellen var 

genomarbetad och att de själva hade tillgång till modellen. Modellen var upp-

byggd i Autodesk Revit och tillsammans med tilläggsprogram och kalkylverkty-

get MAP genomfördes mängdavtagningar och kalkyler. Vid frågor angående hur 

väggar i Revit är uppbyggda och om det påverkar om de är helsträckta eller upp-

delade per våningsplan säger han att det inte är något problem eftersom det ändå 

kan justeras i iLink, som är ett tillägg som kan kopplas ihop med 3D-modellen i 

olika programvaror för analysering, beräkning av mängder m.m.
24
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Niss betonar vikten av att ta med rätt littera och ge rätt information till objekt men 

även få in information som kostar pengar i ett tidigt skede i projektet, t ex om 

väggar ska vara brandklassade och eller ljudklassade då det ökar kostnaden avse-

värt. Förteckningar på bland annat fönster och dörrar kan komma in först senare i 

projektet men det är bra ju fler detaljer som finns. Han anser att toleranskrav med 

avseende på mått och uträkningar är sämre i Revit än i ArchiCad, där det finns fler 

parametrar, och tycker att det är programvaran som begränsar Revit. 

 

Antalet mängdavtagningar från Sweco Architects verkar bero på projektets storlek 

men är vanligen cirka 5-6 gånger, vilket också var fallet i Clarion projektet. 

 

Vid resonemanget kring 4D- och 5D-modeller där modellen kopplas till tid och 

kostnad berättar han att de har försökt, men att det inte har fungerat bra. ”Mo-

dellen innehåller i bästa fall cirka 50-60% av kostnaderna, vilket gör att man inte 

nyttjar modellen fullt ut, utan det blir mest en visningsmodell. Det faller även på 

kostnadsfrågan och det är betydligt mer än modellen som styr kostnaden. ”Det blir 

lite över betydelse på modellen”, säger Mats Niss. 

3.1.5 Intervju med Tomas Nilsson, Akademiska Hus 
När vi frågar om vilka typer av projekt det är särskilt stor fördel att jobba med 

BIM på, svarar han att nyproduktion lämpar sig bäst eftersom inget behöver tas 

hänsyn till. Han betonar att det beror på vad som menas med BIM. BIM är för 

Tomas Nilsson inte ett byggnadstekniskt verktyg utan ett informationshanterings-

system, där olika former av information hanteras. Ibland är det byggnadstekniska 

hjälpmedel, ibland förvaltningstekniska hjälpmedel och ibland kalkylhjälpmedel. 

 

Han säger att det egentligen inte krävs en speciell storlek på projektet men att 

större projekt har mer resurser. Det handlar om en övergångsperiod på vilket sätt 

olika sorters information produceras. Med BIM är målet att inte återskapa inform-

ation på flera ställen. Informationen skapas i ett tillfälle från projektering till för-

valtning. Istället för att det sker under en utspridd tidsskala definieras mycket in-

formation på ett ganska tidigt stadium. Det viktiga för Nilsson är att rätt sorts in-

formationsflöde och arbetsmetodik skapas i projektet. Sen finns det olika hjälp-

medel för att skapa 3D-modeller. 

 

Akademiska Hus bygger för staten och staten begär en avkastning av Akademiska 

Hus som vilket företag som helst. I starten av projekt Skandionkliniken var en 

byggherreförfrågan utskickad av staten. Kliniken skulle sedan hyras ut. Vid frågan 

om när det bestäms att BIM-metodik ska användas i projektet svarar Nilsson att 

det är i början av projektet. Det är därför Akademiska Hus har skapat en BIM-
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instruktion
25

 för projektledare där det kan läsas och tänkas på vad som passar ens 

projekt och vad fokus bör ligga på. Det är ingenting som säger att ett BIM-projekt 

måste skapas, men ett projekt bör vara väl samordnat.  

 

Vi frågar på vilket sätt informationen om mängder har hämtats från BIM-

modellen. Akademiska hus har en kalkylfirma som arbetar åt dem som tar ut 

mängavtagningar med mera. En sak Akademiska Hus arbetar på nu är definitioner 

och littereringen. Det är lite där det brister säger Nilsson, de måste ha ett system 

för typ BSAB-koder eller annat för att definiera det som mängdas. Det måste från 

början bestämmas att det ska mängdas och på vilket sätt husets olika delar ska 

mängdas för att få saker i xyz-led att fungera på rätt sätt.  

 

Vid frågan om hur väl litterering och detaljeringsnivån stämmer överens med vad 

Akademiska Hus efterfrågar svarar Tomas Nilsson att de får ihop cirka 60 % i 

mängdavtagningen. Vi frågar även om han anser att procenten är för lite och får 

svaret att det hänger på branschnivå att hitta ett standardiseringssystem för hur 

litterering fungerar och hur arbetsmetodiken ser ut.  

 

På frågan hur de vill ha mängderna sorterade eller kategoriserade, säger Nilsson 

att en mängdavtagning i förhållande till det kalkylunderlag de får ut, är eftertrak-

tat. Det fungerar så att det alltid finns en sammanställningssida och olika poster. 

Ytor eller volymer prissätts med prisrecept. Hur ytan eller volymen omsätts i tid, 

kostnad och material kallas för enhetstid. Nilsson vill ha allting specificerat för att 

få den riktiga kostnaden. Han säger att frågor måste ställas till de som gör kalky-

len angående mängdavtagningsdelen. Kalkylatorn måste samarbeta med projektö-

ren och systemet för att de ska veta hur de ska bygga. Det är det som styr hur allt 

ska littereras. 

 

Tomas Nilsson berättar att alla projekt som kallar sig för BIM-projekt använder 

Akademiska Hus BIM-instruktion i början av projektet. Instruktionen definierar 

även ett minimikrav för att få benämna det som ett BIM-projekt.  

 

Han berättar om BIM-samordnaren och dennes arbetsuppgift. BIM-samordnarens 

funktion är att se till att de får leveransspecifikationer, strukturera upp BIM-

arbetet och skriva projektets unika manual. Ur Akademiska Hus BIM-instruktion 

hämtas vad projekt ska fokusera på, därefter måste BIM-samordnaren beskriva 

hur det ska genomföras. BIM-samordnaren ska även strukturera upp samordning-

en och vilken information som modellen ska innehålla vid ett visst tillfälle. Detta 

ingår i leveransspecifikationen. BIM-samordnaren är alltid tillsatt utifrån och 
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måste vara på flera ställen samtidigt, för att utvecklas och ta in nytt. Nilsson tror 

att en intern BIM-samordnare skulle stagnera och fastna i det egna sättet att se på 

saken. 

3.1.6 Intervju med Pål Jansson och Thorbjörn Hoverberg, CAD-Q 
Intervjun med CAD-Q såg lite annorlunda ut då vi visste att de har mer erfarenhet 

av själva programvaran än av problematiken som uppstår vid mängdavtagning. Vi 

ställde frågor om de hade några bättre lösningar på de problem som fanns men 

utgick även en del från intervjun med JM och tog upp saker som Magnus Eklöf 

ville förbättra. Jansson och Hoverberg tycker att lösningen på flesta av de problem 

som vi diskuterade finns i Revit. Eftersom CAD-Q arbetar mot kunden och arbe-

tar för att ta fram lösningar baserat på kundens önskemål, är de väldigt intresse-

rade av att se vad vi kommer fram till och säger att om det finns något att förbättra 

som kan gynna kunder, hjälper de gärna till att ta fram den lösningen. 

  

Hoverberg tycker inte att det bör vara några större problem med att få ut ytor i 

Revit och säger att man bör använda sig av tilläggsprogrammen Parts eller 

RoomBook för att få bästa resultat. Det finns även en inbyggd funktion i Revit 

som tar fram materiallistor baserat på väggtyper och det är denna man i första 

hand använder sig av för att få en skaplig mängdavtagning. Han säger även att om 

man vill få bättre resultat måste man också vara mer noggrann vid projekteringen. 

Båda trycker på att man bör använda dessa två funktioner för att få ut bra 

mängdavtagningar. De har heller ingen ny lösning på gång då de som sagt försö-

ker följa kundens önskemål.  

 

Vi har fått höra att Sverige ligger lite efter Norge när det gäller BIM-metodik. 

Jansson och Hoverbergs svar på detta är att vi ligger på ungefär samma tekniska 

nivå men att både Norge och Finland har tydliga kravställningar som underlättar 

projekteringen och förenklar informationsutbyte mellan företagen. Jansson och 

Hoverberg säger sig heller inte veta så mycket om kalkylering då detta är något 

som CAD-Q inte arbetar med och de tycker att programvaran är tillräcklig, men 

att det som sagt är projektörens detaljnivå som kommer att avgöra hur mycket 

information man kan få ut från modellen.  
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3.2 Resultat av arbetet i Revit 
Resultatet av arbetet i Revit har gjorts med utgångspunkt från intervjuerna. För att 

visa verklighetsbaserade resultat valdes att referera till projekt Ekarna, JM. En 

lösning för mängdavtagningar av gipsskivor har tagits fram. Lösningen kan till-

lämpas på andra komponenter i väggar, så som isolering.  Funktioner och val som 

görs i programvaran är skrivna på engelska. Vi har valt att behålla den engelska 

benämningen på dessa ord då vi tror att det skulle förvirra läsaren med en över-

sättning. 

3.2.1 Nuvarande lösning för gipsmängder i projekt Ekarna, JM  
På Sweco Architects i Uppsala har det genomförts en mängdavtagning på antal 

gipsskivor för innerväggar som levererats till projektet Ekarna etapp 1. Resultatet 

av mängdavtagningen är att det för varje lägenhet, står specificerat hur mycket 

gips som krävs i kvadratmeter och antal gipsskivor.  

 

I Figur 3.1 visas en av lägenheterna från projektet med två rum och kök. Lägen-

heten betecknas LGH 11001 och från Tabell 3.1 kan det avläsas att en lägenhet på 

51 m
2
 med en innerväggsarea på 62,6 m

2
 exklusive dörrar, ger 28 gipsskivor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1: Lägenhet 11001 från Ekarna med två rum och kök 

11001 
2 ROK 
51 m

2 

Tabell 3.1: Antal gipsskivor som krävs per lägenhet  
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3.2.1.1 Utformning av tabell: Gipsskivor innerväggar i Revit 

Tabell 3.1 redovisar antal gipsskivor som krävs per lägenhet. Det är en tabell av 

typen Material Takeoff av kategorin Parts. Det gör att den listar alla material i 

projektet som är definierade som Parts. Därefter väljs vilka kategorier som listas 

under Parts i ordningen: Lägenhet, Material Name, Material Area, Löpmeter, 

Plan, Antal skivor och Base Level. 

 

Listan på materialet gips filtreras sedan för att enbart få ut gipsmängden enligt 

Figur 3.2 och 3.3. Listan sorteras efter våningsplan och lägenhetsnummer enligt 

Tabell 3.1. 

 

 
Figur 3.2: Material Takeoff Proper-

ties: Fields 

3.2.1.2 Lägenhet och Plan 

Parametrarna Lägenhet och Plan är projektparametrar, tillagda för att varje vägg 

och väggdel ska kunna definieras och filtreras efter både vilket våningsplan och 

vilken lägenhet väggen tillhör. Parametern beskrivs med namn (lägenhet), typ av 

parameter (text), hur den ska grupperas och under vilka kategorier av byggdelar 

parametern ska finnas tillgänglig, d.v.s. under Parts och Walls. Egenskaperna för 

parametern Lägenhet visas i Figur 3.4.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3: Material Takeoff Properties: 

Filter 

Figur 3.4: Parameter Properties, Parametrarna för Lägenhet.
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3.2.1.3 Löpmeter och antal skivor (900 mm) 

Parametern löpmeter är tillagd för att få ut antal löpmeter gips per lägenhet.  Detta 

är ett beräknat värde, Figur 3.5, som kommer från totala gipsarean av lägenheten 

(material area) dividerat med 2,5 meter, som var höjden för våningsplanet. Utifrån 

antal löpmeter kan antal gipsskivor, Figur 3.6, beräknas genom att dividera antal 

löpmeter på gipsskivornas bredd.  

 

 

3.2.1.4 Beteckna väggar 

Att beteckna en eller flera väggar med lägenhetsnummer och vilket plan de tillhör 

sker inte automatiskt, väggarna måste markeras och manuellt läggas in under Pro-

perties specifikt. I Figur 3.7 visas hur innerväggarna är markerade, och under Pro-

perties för de markerade väggarna i Figur 3.8, visas hur plan och lägenhetsnum-

mer måste skrivas in manuellt. 

 

 

Figur 3.6: Calculated Value: Antal 

skivor 
Figur 3.5: Calculated Value: löpmeter 

Figur 3.7: Blåmarkerade innerväggar i en lägenhet 
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3.2.1.5 Parts 

I Revit finns det en inbyggd funktion som heter Create Parts
26

 som kan ses i Figur 

3.9. Den delar upp ett eller flera markerade objekt i dess beståndsdelar. En vägg 

delas t ex upp i gipsskivor, reglar, luftspalt, vindskiva med mera. Denna funktion 

är väldigt användbar vid noggrannare mängdavtagningar av en vägg eftersom den 

ger exakta mängden, vilket inte sker på samma sätt från mängdavtagningar av 

hela väggar. 

 

En annan fördel med Parts är att det blir enklare att bestämma vilka gipsskivor 

som ska tillhöra vilken lägenhet i en lägenhetsavskiljande vägg. Genom att först 

beteckna väggarna med lägenhetsnummer och våningsplan och därefter göra om 

dem till Parts blir alla beteckningar kvar på de separata delarna i väggen. Det blir 

mindre arbete än att först göra Parts och sedan markera varje del i väggen och 

beteckna dem. Nackdelarna med att använda Parts är att det inte går att förändra 

väggarna efter att de blivit uppdelade. Det innebär också att det inte går att flytta 

väggarna, sätta in fönster och dörrar med mera. En annan nackdel är att filstorle-

ken på modellen blir större och att det krävs mer kapacitet av datorn att arbeta i 

modellen.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Revit (2011), Autodesk Revit Architecture 2012, www.autodesk-revit.blogspot.com (2014-05-

14) 
 

Figur 3.8: Här visas hur namn på våningsplan och 

lägenhet måste skrivas in manuellt i Properties. 
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3.2.2 Felmarginal mellan Parts och Walls 
För att visa skillnaden mellan Parts och Walls, har två mängdavtagningar genom-

förts för gipsmängden i projekt Ekarna, JM. Tabell 3.2 visar sammanställningen 

av areor, antal löpmetrar och antal gipsskivor för varje lägenhet, trapphus och 

undercentral i flerbostadshuset. 

 

Tabell 3.2: Sammanställning av gipsmängden för innerväggar med Parts och 

Walls 

 

Gipsskivor innerväggar 

 Area (m²)    Area (m²)  

 Parts  Walls   Parts  Walls 

Entréplan    Normalplan   

LGH 11001 62,6 61,4  LGH 11101-11301 179,4 177,8 

LGH 11002 74,4 75,4  LGH 11102-11302 223,5 222,9 

LGH 11003 81,6 80,9  LGH 11103-11303 150,3 150,6 

LGH 21001 122 122,4  LGH 11104-11304 294 292,7 

LGH 21002 113,1 113,2  LGH 21101-21301 363,6 363,8 

LGH 31001 66,4 66,8  LGH 21102-21302 172,2 171,6 

LGH 31002 137,2 136,7  LGH 21103-21303 333,6 333,6 

SOPRUM 18,4 18,5  LGH 31101-31401 251,8 268 

TRAPPHUS 1 17 21,6  LGH 31102-31402 237 221,5 

TRAPPHUS 2 26 25,6  LGH 31103-31403 223,2 221,9 

TRAPPHUS 3 4,5 4,3  LGH 31104-31404 564,6 563,1 

UNDERCENTRAL 28,8 29  TRAPPHUS 3 22,4 21,7 

Figur 3.9: Hur en vägg delas upp i Parts och dess beståndsdelar 
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Skillnaden mellan att använda sig av Parts och hela väggar för mängdavtagningen 

i projektet Ekarna etapp 1 visas i Tabell 3.3 och var 0,07 % i gipsarea vilket inne-

bär en skillnad på 1 gipsskiva. 

 

 

Gipsskivor innerväggar 

 Parts Walls Skillnad 

Summa area (m²) 3767,6 3765 0,07 % 

Antal Löpmeter 1507 1506 1 

Antal Skivor 1674 1673 1 

 

3.2.2.1 Filterfunktionen 

I Revit finns en funktion som heter filter som filtrerar synbarheten och grafiken 

för olika objekt. Ett filter skapas för en vald vy, där vilka kategorier filtret ska 

gälla för väljs. Därefter bestäms vilka parametrar filtret ska  påverkas av, t ex 

lägenhets- och våningsplansnamnet. I Figur 3.10 visas egenskaperna som finns 

när ett filter skapas. I detta fall har filter 3 valts av kategorierna Parts och Walls. 

 

Filtret påverkas av parametern lägenhet. Om namnet inte är exakt samma som; 

”inget värde”, kommer filtret att aktiveras. I Figur 3.11 visas egenskaperna 

Visibility/Graphic Overrides for Area Plan. Där väljs vad som ska ske grafiskt när 

ett filter aktiveras. När Filter 3 aktiveras ska Walls och Parts som skärs, färgsättas 

i ljusgrönt.  

 

Figur 3.10: Filteregenskaper för filter 3 

Tabell 3.3: Skillnad mellan Parts och mängdavtagningar från Walls 
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Figur 3.11: Visibility/Graphic Overrides for Area Plan: Vad som ska ske grafiskt 

när ett filter aktiveras 

 

Filterfunktion - Nivå 1 

Filterfunktion – Nivå 1 visar om en vägg eller Parts har rätt våningsnamn vilket 

resulterar i att väggen blir grönmarkerad. Om inget värde är angivet eller inte 

överrensstämmer med våningsnamnet blir väggen rödmarkerad. I Figur 3.12 visas 

en lägenhet där innerväggarna namngivits med rätt våningsnamn och de övriga 

väggarna inte har något våningsnamn, eller har ett felaktigt våningsnamn och blir 

därför röda. Detta skapar en tydlig överblick över våningsplanen och att alla 

väggar har inkluderas i mängdavtagnignen. 

 

Det finns ingen filterfunktion som gör att väggar utan våningsnam blir röda. 

Däremot kan ett filter som rödmarkerar väggar skapas. Om våningsnamnet inte 

överensstämmer med ett givet värde blir väggen röd. Ett annat filter skapas som 

grönmarkerar alla väggar med ett våningsnamn som överensstämmer med namnet 

på våningsplanet. 

 

 
Figur 3.12: Visar i vilken färg olika filter färgsätts med när dem aktiveras. 
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Filterfunktion - Nivå 2 

Filterfunktion – Nivå 2 visar om en vägg har rätt våningsnamn och ett 

lägenhetsnamn som börjar på LGH. Om inget värde är angivet eller att det inte 

överrensstämmer med våningsnamnet och lägenhetsnamnet blir väggen 

rödmarkerad.  

 

För att väggarna ska bli rödmarkerade används samma filter som i Filterfunktion - 

Nivå 1. Ett annat filter skapas som grönmarkerar alla väggar med ett våningsnamn 

som exakt överensstämmer med namnet på våningsplanet. Filtret för att 

grönmarkera väggar är uppbyggt genom att det grönmarkerar väggar vilka har ett 

våningsplansnamn som är exakt lika med namnet på våningsplanet och samtidigt 

har ett lägenhetsnamn som börjar på LGH.  

 

Fördelen med Filterfunktion - Nivå 2 är väggarna visas gröna om de har rätt 

våningsnamn och lägenhetsnamn. Nackdelen är att färgerna är samma i alla 

lägenheter och risken blir då att fel lägenhetsnamn anges i en lägenhet. 

 

Filterfunktion - Nivå 3 

Filterfunktion - Nivå 3 visar samma resultat som för Nivå 2 men är istället för 

väggar som blivit uppdelade i Parts. 

 

Filterfunktion - Nivå 4 

Alla projekt är olika vilket gör att t ex area- och rumsnummer är olika för varje 

projekt, men samma princip skulle kunna användas i de flesta projekt för att få ett 

mer strukturerat arbete. Med projekt Ekarna som utgångsprojekt skulle varje en-

skild lägenhet med hjälp av Filterfunktion – Nivå 4 kunna visas i en separat färg. 

Förutom att se om en vägg är röd eller grön så upptäcks lätt väggar som är fel 

benämnda i andra lägenheter. I Figur 3.13 visas tre lägenheter med olika färgko-

der. I Lägenhet två ses en felbenämnd vägg som är orangefärgad istället för lila. 

Detta skapar en tydlig överblick av våningsplanet och man kan se om alla väggar 

är betecknade på rätt sätt.  

 

Om lägenhetsfunktionen som beskrivs i avsnitt 3.2.3 används minskas risken för 

fel benämning men filterfunktionen ger även en tydligare visuell överblick. 
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3.2.2.2 4 olika detaljeringsnivåer för mängdavtagningar 

Det kan finnas olika behov när det gäller mängdavtagningar i projekt beroende på 

hur långt projektet fortskridit och vilken noggrannhet mängdavtagningarna ska 

uppfylla. Därför gjordes valet att ta fram olika nivåer på mängdavtagningar. 

Nedan följer tre tillgängliga metoder och en framtida metod för mängdavtagning-

ar. I Tabell 3.4 visas tillvägagångssättet schematiskt.   

1. Mängdavtagning – Nivå 1 (väggar per våningsplan) 

1.1. Skapa en Material Takeoff-tabell med våningsplan, area, antal löpmetrar 

och antal gipsskivor enligt nuvarande lösning för mängdavtagning men att 

den skapas i kategorin Walls istället för kategorin Parts. 

1.2. Duplicera varje planvy för våningsplanen och lägg till mallegenskaperna 

väggfilter nivå 1 för varje våningsplan. 

1.3. Döp om alla duplicerade planvyer till Plan 1 – Filterfunktion - Nivå 1,  

Plan 2 – Filterfunktion - Nivå 1 och så vidare.  

1.4. Markera alla väggar per våningsplan och beteckna väggarna med vå-

ningsnamnet. 

1.5. I tabellen för gipsmängdavtagningar inkluderas alla väggar som har fått 

en beteckning, kontrollera m h a filterfunktionen att alla väggar är med-

tagna. 

 

LÄGENHET 1 

LÄGENHET 2 

LÄGENHET 1 

LÄGENHET 3 

Figur 3.13: Filterfunktion - Nivå 4 i tre olika lägenheter. 



 3 Resultat 

 

Mängdavtagning - Nivå 1 kan genomföras med Parts istället för hela väggar om 

högre noggrannhet på gipsmängderna är nödvändig. Nackdelen blir att det inte går 

att förändra väggarna efter att Parts har genomförts. 

2. Mängdavtagning – Nivå 2 (väggar per våningsplan och lägenhet) 

2.1 Genomför steg 1.1 och lägg till tillhörighet dvs. lägenhetsnamn i tabellen. 

2.2 Genomför steg 1.2 men använd istället mallegenskaperna Filterfunktion - 

Nivå 2 för varje våningsplan. 

2.3 Genomför 1.3 men för Filterfunktion - Nivå 2. 

2.4 Markera väggarna för en lägenhet i taget och beteckna dem med namnet 

på våningsplanet och lägenhetsnamn.   

2.5 Genomför steg 1.5 

3. Mängdavtagning – Nivå 3 (Parts per våningsplan och lägenhet) 

3.1 Genomför steg 1.1 och lägg till tillhörighet dvs. lägenhetsnamn i tabellen 

och att den är av kategorin Parts istället för Walls. 

3.2 Genomför steg 1.2 men använd istället mallegenskaperna Filterfunktion - 

Nivå 3 för varje våningsplan. 

3.3 Genomför 1.3 men för Filterfunktion - Nivå 3. 

3.4 Markera alla innerväggarna för en lägenhet och beteckna dem med namnet 

på våningsplanet och lägenhetsnamn. Gör sedan samma sak för alla andra 

lägenheter i våningsplanet. 

3.5 Markera alla väggar i våningsplanet i väggfiltervyn med hjälp av filtrering 

och gör sedan create Parts.  

3.6 Gå tillbaka till varje lägenhet och beteckna delarna i de lägenhetsavskil-

jande väggarna. 

3.7 Genomför 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anpassning av BIM-metodik för bättre mängdavtagning 

 

37 

 

 

Tabell 3.4: Schematisk tabell över mängdavtagningsnivåerna 

 

Tabell för mängdavtagningar 

  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 

Skapa en Material Takeoff-

tabell i kategorin Walls Walls Parts 

Lägg in parametrarna Våningsplan Våningsplan Våningsplan 

Area Area Area 

Antal löpmet-

rar 

Antal löpmet-

rar 

Antal löpmet-

rar 

Antal gipsski-

vor 

Antal gipsski-

vor 

Antal gipsski-

vor 

  Tillhörighet Tillhörighet 

Duplicera varje planvy för  

Nivå 1 Nivå 2 
Nivå 3 eller 

Nivå 4 
våningsplanen och lägg till  

mallegenskaperna för väggfil-

ter 

Döp om alla duplicerade plan-

vyer till plan 1-VF 1, Plan 2-

VF 2 och så vidare 

      

Markera alla … Väggar Väggar Innerväggar 

per… Våningsplan Lägenhet Lägenhet 

När du gjort detta gör …. 

Eller 
Inget Inget Create Parts 

Beteckna dem med namnet på 
Våningsplanet Våningsplanet Våningsplanet 

  Lägenheten Lägenheten 

Gå sedan tillbaka till varje 

lägenhet och  
Gör inget Gör inget 

Beteckna de-

larna i de lä-

genhets-

avskiljande 

väggarna. 

I tabellen för gipsmängdavtagningar inkluderas alla väggar som har fått en 

beteckning, kontrollera i väggfiltvyerna att alla väggar är medtagna 
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3.2.3 Framtida mängdavtagningar 
I det här avsnittet följer en beskrivning av hur en önskvärd mängdavtagning ska 

gå till. 

 

Lägenhetsfunktion 

En del av mängdavtagningen som blir väldigt tidskrävande är att markera varje 

vägg inom en lägenhet och benämna dessa med våningsplan och namn. Om fler 

mängdavtagningar ska genomföras än enbart gipsmängden så blir det ännu vikti-

gare att processen är enkel att genomföra med få delmoment och att lite tid behö-

ver ägnas per lägenhet. Detta skulle uppfyllas om en lägenhetsfunktion skapades 

som namngav alla objekt inom dess volym med lägenhetsnamn och våningsplan. 

Egenskaperna som gavs lägenhetsfunktionen skulle automatiskt överföras till alla 

objekt inom dess volym. 

 

Lägenhetsfunktionen skulle även kunna innehålla andra parametrar för att för-

enkla mängdavtagningen, som t ex bredden för gipsskivorna i den lägenheten. 

Parametern antal gipsskivor skulle hämta gipsbredden från varje lägenhetsfunkt-

ion, trapphus, förråd eller andra ytor automatiskt vilket skulle underlätta om olika 

gipsbredder används i projektet.  

 

Problemet som kvarstår är vid lägenhetsavskiljande väggar där komponenterna i 

väggen måste kunna delas upp till dem olika lägenheterna även om dem tilldelas 

egenskaper av lägenhetsfunktionen.  

 

Detta går idag att genomföra med Parts men medför även nackdelarna med att 

väggarna inte går att förändra. Istället för att använda sig av Parts skulle dem lä-

genhetsskiljande väggarna kunna delas upp i två olika väggar vilka kan benämnas 

separat. I Figur 3.14 visas en lägenhetsskiljande vägg som är uppdelad i två delar. 

 

Figur 3.14: En lägenhetsskiljande vägg med separata egenskaper 
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Figur 3.15: Lägenhetsfunktionens  

avgränsningslinje för en lägenhet 

Figur 3.16: Lägenhetsfunktionens  

egenskaper 

Lägenhetsfunktionen ska skapas genom att en area ritas ut med hjälp av ett poly-

gon-verktyg där polygonen bildar en area. Arean bildar därefter en volym genom 

att höjden då är kopplad till våningsplanets höjd. Detta medför att lägenhetsfunkt-

ionshöjderna kan variera beroende av hur höjden varierar på våningsplanen.  

 

Parametern löpmeter ska automatiskt vara kopplad till våningshöjden istället för 

att vara ett fast värde för att kunna variera per våningsplan. Figur 3.15 visar ett 

förslag på hur lägenhetsfunktionen skulle kunna se ut för en lägenhet med punkt-

streckad markeringslinje och Figur 3.16 visar hur ett egenskapsfönster skulle 

kunna se ut för lägenhetsfunktionen.  

 

 

 

 

 

 

I framtida mängdavtagningar är följande parametrar av störst betydelse för en 

automatisering eller förenkling: 

 Namn: Objekt inom dess volym blir benämnt med namnet på lägenheten, 

trapphuset, avdelningen eller likande  

 Våningsplan: Objekt på våningsplanet blir benämnda med rätt vånings-

namn. 

 Antal löpmeter: Att antal löpmetrar är kopplat till höjden på våningsplanet 

eller kopplat till lägenhetsfunktionen som har en bestämd höjd. 

 Antal gipsskivor: Att antalet gipsskivor är kopplat till lägenhetsfunktionen 

och att bredden på gipsskivorna kan varieras i lägenhetsfunktionen

Lägg till

Bredd Gipsskiva 1200
Lägenhetsnummer 1101

Egenskaper

Lägenhet 1101

Lägenhetsfunktion
Våningsplan Plan 1
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4 Diskussion 
Arbetet baserades på intervjustudie, en bakgrundsbeskrivning av BIM samt en 

undersökning av mängdavtagningar i Revit. Att utgå ifrån Sweco Architects 

kundkrets för att utveckla arbetsmetodiken var ett bra utgångsläge. Detta gav in-

sikt i de problem beställarna upplever. Personernas personliga åsikter lyftes fram 

jämfört med om en formell förfrågan hade skickats till företagen. De intervjuade 

kunde vara fria att uttrycka sina personliga åsikter om vad som behöver utvecklas.  

 

Åsikten om vad BIM egentligen betyder skiljer sig väldigt mycket från person till 

person men också i hela branschen. Vissa tror att BIM innebär arbete med 3D-

modellering medan andra hävdar att det är ett informationshanteringssystem. 

Andra innebörder som nämns är arbetsmetodik och arbetsflöde. Detta innebär att 

benämningen blir väldigt allmän och svår att definiera. Eftersom det uppfattas på 

olika sätt är det viktigt att projektör och beställare väljer ut den information som 

är viktig i deras arbetsmetodik. Frågan är hur denna arbetsmetodik ska utformas 

för att bli så användarvänlig för projektören som möjligt. Undersökningen av 

mängdavtagningen är även ett sätt att identifiera de problem som uppstår i Revit.  

 

BIM är ett väldigt stort ämne där många delar av byggprocessen kan diskuteras 

och förbättras och därför gjordes en del avgränsningar. Det hade varit intressant 

att undersöka problem med arbetsmetodik i fler delar än enbart mot kalkylering 

och mängdavtagningar men arbetet skulle bli för omfattande. Däremot kan princi-

pen för gipsmängdavtagningarna användas som en generell metod för andra 

mängdavtagningar. Valet av personer att intervjua har baserats på de projekt som 

Sweco Architects i Uppsala vet att det finns områden att utvecklas på, diskutera 

och ta lärdom av. Att göra en kortare bakgrundbeskrivning om BIM kändes nöd-

vändig för att introducera läsaren i ämnet så att denna får förståelse för den vidare 

analysen.  

 

Examensarbetet begränsades till att undersöka mängdavtagningarna i Autodesk 

Revit eftersom Sweco Architects använder den programvaran idag. Även att arbe-

tet fokuserat på tillgängliga lösningar utan större investeringar för företaget. Vissa 

delar är noggrannare förklarade då de anses vara av större betydelse att förstå 

dessa funktioner mer ingående.  

 

Undersökningen i Revit är framtagen för en projektör som läst arbetet och gått 

igenom avsnittet nuvarande mängdavtagning, och inte som en fristående guide till 

att genomföra mängdavtagningar. Mängdavtagningen vi gjorde i Revit genomför-
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des för projektet Ekarna, JM, för ett verklighetsbaserat resultat. Platschefen för 

Ekarna, Magnus Eklöf, var också nöjd med de mängdavtagningar han fick av 

Sweco Architects i Uppsala.   

 

På Sweco Architects i Uppsala genomförs mängdavtagningarna idag direkt i Re-

vit, vilket har både fördelar och nackdelar. Fördelarna är att personalen är väl in-

satt i programvaran och kan utföra ett effektivt arbete i den. Eftersom all informat-

ion redan finns i programmet behöver ingen koppling ske till någon annan pro-

gramvara. Nackdelar med användning av Revit är att programvaran inte är fullt 

anpassad och utvecklad för denna typ av arbete. Därför måste Sweco göra en av-

vägning om de vill investera tid, pengar och utbildning på en ny programvara som 

eventuellt ger ett mer tillförlitligt resultat. På ett långsiktigt perspektiv kan denna 

investering vara gynnsam. Frågorna är hur många mängavtagningar som faktiskt 

utförs av Sweco och hur mycket Revit kan utvecklas för mängdavtagningar. I av-

snitt 3.2.3, där framtida lösningar tas upp finns genomförbara förbättringsförslag 

som visar att mängdavtagningarna kan effektiviseras avsevärt. En anledning till 

förbättring är att mycket av arbetet sker manuellt idag men skulle kunna automati-

seras för att minska tidsåtgången vid mängdavtagningar.  

 

Samtidigt måste alltid en övervägning ske mellan projektör och beställare var det 

största ansvaret ska ligga på specifika arbetsuppgifter, t ex mängdavtagningar. 

Även för projektören sker en övervägning hur dessa mängdavtagningar ska ge-

nomföras på ett effektivt sätt. Om projektören inte ser en tydlig lönsamhet i att 

utföra ett sådant arbete faller det på beställaren.   

 

Med hjälp av intervjuerna visas de brister som finns i informationsutbytet mellan 

projektör och beställare men även behovet av en ökad dialog mellan arkitekter och 

kalkylatorer. Intervjuerna visade även att littereringen är den största felkällan idag 

och att den genomförs på olika sätt beroende på företag och projekt. Det finns 

ingen branschstandard för hur litterering ska se ut och därför gör företagen olika. 

Att inte ha en standard påverkar kvaliteten på littereringen och det visar sig att det 

i många projekt saknas en stor andel namngivna byggdelar och komponenter. En 

standard skulle innebära att beställare lättare vet vilken information de kommer att 

bli tilldelade och på så sätt kunna anpassa sina kravställningar till projektörerna 

efter den. JM kalkyl ville t ex att littereringsmallen de tagit fram följs till punkt 

och pricka. Det är ett bra första steg men de sa själva att mallen inte är färdigut-

vecklad. Då kommer frågan upp hur resultaten ska kunna bli bra om utvecklingen 

sker i en snabbare takt än företagen hinner med.  

  



 4 Diskussion 

 

Magnus Eklöf på JM, som så många andra vi intervjuade sa att de själva har för 

lite kunskap i programvaran för att ge bra feedback angående arbetet i den. Detta 

är något som bör ses över i alla byggföretag för att ytterligare öka samordningen 

mellan projektering och produktion, där det största glappet ligger idag. Många i 

branschen har redan insett samma sak men att öka samordningen kräver mycket 

arbete av både beställare och projektör. Branschen är ständigt pressad av olika 

deadlines, ny teknik, nya regler med mera. Att anpassa sig efter alla dessa saker 

samtidigt kräver mycket tid och resulterar ofta i att något hamnar på efterkälken, 

vilket i detta fall är informationssamordning.  

 

En lösning på problemet vore en gemensam kravställning i hela landet för att 

minska felen och öka samordningen. Norge och Finland har upprättat en sådan 

kravställning och när CAD-Q tillfrågades varför de tror att Sverige inte har det 

svarade de att det bara beror på att vi inte har upprättat någon kravställning. Var-

för har Sverige inte tagit hjälp av grannländerna för att implementera något lik-

nande?  

 

En annan metodik för bättre samordning är att utgå från LOD. Det var få av de 

intervjuade som hade hört talas om det. Om fler företag anammade den typen av 

arbetsmetodik skulle det öka kvaliteten på projekten men även samordningen yt-

terligare mellan de olika parterna.  

 

Vidare följer en analys av de olika lösningarna i Revit där det visade sig att det är 

ett manuellt arbete att markera, bestämma lägenhetsnummer och våningsplan för 

varje vägg. Detta är tidskrävande och det är lätt att göra fel, dvs. att benämna en 

vägg med fel lägenhetsnummer eller våningsplan. Konsekvensen av felbenämnda 

väggar blir omfattande när gipsarean beräknas med noggrannheten av enskilda 

gipsskivor. Resultatet kan bli att fel antal gipsskivor levereras per lägenhet i pro-

duktionen istället för att förenkla logistiken. 

 

Parametern löpmeter delar idag gipsarean per lägenhet med ett fast värde på 2,5 

meter som var rumshöjden i projektet Ekarna, JM. Problemet blir när det är olika 

rumshöjd eller olika höjder på våningsplanen eftersom parametern inte tar hänsyn 

till detta. Om rumshöjden är högre än en gipsskiva måste även detta beaktas när 

antalet gipsskivor beräknas. Parametern antal gipsskivor delar idag löpmetrarna 

med ett fast värde och tar inte hänsyn till rumshöjden. En felaktig rumshöjd på-

verkar därför antalet löpmetrar och i sin tur hur många gipsskivor som behövs.  

Parametern antal gipsskivor är skapad genom att dividera antalet löpmetrar med 

ett fast värde på 900 mm, dvs. bredden på en gipsskiva. I projektet Ekarna använ-

des samma gipsbredd på 900 mm i hela projektet men problemet uppstår om det 
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skulle användas olika bredder på gipsskivorna eftersom parametern inte tar hän-

syn till detta.  

 

Mängdavtagningen i projektet Ekarna fungerade bra att genomföra eftersom det 

hade samma våningshöjd på alla plan, vilket underlättade med avseende på para-

metern löpmeter. Samma gipsbredd användes i hela projektet alltså behövdes inte 

hänsyn tas till olika gipsbredder. De lägenhetsavskiljande väggarna är av betong 

vilket medförde att enskilda gipsskivor inte behövde benämnas.  

 

Att dela upp väggar i Parts är idag ett krav vid lägenhetsskiljande väggar som in-

nehåller gips eftersom det är det enda sättet att beteckna de olika delarna. I projekt 

med avskiljande väggar utan gips är det däremot en avvägning om Parts ska an-

vändas över huvud taget. Detta på grund av att skillnaden mellan att använda sig 

av Parts och Walls i projektet Ekarna var ca 0,07 % enligt avsnitt 3.2.1.5. Med en 

så liten felmarginal är det en stor fördel att behålla Walls istället för att använda 

Parts eftersom väggarna fortfarande kan förändras, vilket beskrevs i avsnitt 

3.2.1.5. En annan stor fördel med att inte använda sig av Parts är den tidsbespa-

ring som sker vid benämning av väggarna i varje lägenhet. I vanliga fall måste en 

lägenhet först betecknas som Walls och därefter delas med Parts. Jämförelsen 

mellan Parts och Walls har enbart genomförts för ett flerbostadshus och bör kon-

trolleras vidare så att resultatet är trovärdigt. Resultatet kan bli annorlunda ef-

tersom det enbart var innerväggarna som var medtagna i mängdavtagningen för 

projektet Ekarna. Om ytterväggar och lägenhetsavskiljande väggar även innehål-

ler gips kan resultatet förändras.   

 

Att skapa olika filter och använda sig av vyer med anpassade filteregenskaper kan 

vara en stor hjälp för projektören vid mängdavtagningar. Det skapar en överblick 

av våningsplanen och visar felbenämnda väggar. De olika filternivåerna är anpas-

sade efter detaljeringsnivåerna, men Filterfunktion - Nivå 4 med olika färger för 

respektive lägenhet är att föredra. Tydligheten med olika färger i Figur 20 minskar 

möjligheten att göra fel avsevärt.  

  

Framtagningen av detaljeringsnivåerna är anpassade beroende på om mängdav-

tagningarna ska vara uppdelade per våningsplan eller per lägenhet, samt om Parts 

eller Walls används. Eftersom felmarginalen mellan Parts och Walls var liten är 

det en stor fördel med att använda sig av Walls och enbart använda sig av Parts 

om det krävs.  
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5 Slutsatser 
Målet med arbetet var att Sweco Architects skulle ta lärdom av kundens behov för 

att utföra ett mer efterfrågat arbete vid mängdavtagningar. Hur dessa mängdav-

tagningar ska utföras är en viktig del för att göra ett kostnadseffektivt arbete. Det 

sker en övervägning mellan projektör och beställare vem som kan utföra 

mängdavtagningarna på det mest effektiva sättet. Samtidigt kommer inte projektö-

ren genomföra mängdavtagningar om det inte finns en tydlig lönsamhet.  

 

I många av intervjuerna har det framkommit att mellan 50-60 % är littererat i de 

projekt vi undersökt.  Av detta kan slutsatsen dras att en branschstandard är en 

nödvändighet för att öka mängden littererade komponenter. Tills vidare måste 

beställaren ha en tydlig kravställning och dialog med projektören för att bestämma 

hur informationen i 3D-modellen ska användas. 

 

Något som också visade sig vara viktigt är att alla parter i ett projekt är överens 

om vilken detaljnivå som är efterfrågad i specifika skeden. Det bestäms ofta innan 

eller finns i beställarens krav men kanske inte alltid följs. 

 

När mängdavtagningar genomförs i Revit är det ett krav att processen ska vara 

enkel att utföra, med så lite felmarginaler och felkällor som möjligt. Det sker 

enklast om arbetet kan överblickas och det mesta av mängdavtagningen automati-

seras. Problemen med mängdavtagningar uppkommer i mer varierade projekt där 

olika höjder på rum och våningsplan komplicerar de olika parametrarna. Genom 

skapandet av en lägenhetsfunktion där alla objekt inom dess volym tilldelas funkt-

ionens egenskaper, skulle mängdavtagningar nästintill vara automatiserad.  Över-

blicken skapas med filter, vilket tar tid men ger i gengäld en större tidsbesparing 

och felsäkerhet i mängdavtagningen. 

 

En allmän slutsats är att yrkesarbetare inom BIM-projekt vet att BIM inte enbart 

betyder att arbete sker som 3D-modellering. Det är snarare en arbetsmetodik och 

ett informationshanteringssystem som egentligen inte behöver innehålla en 3D-

modell.  

 

Denna rapport kan användas som ett hjälpmedel vid mängdavtagningar för att 

säkerställa ett mer noggrant resultat. Men det vore bra om beställarna gjorde en 

liknande utredning om hur de kan förtydliga kraven för att projektören ska kunna 

förbättra sitt arbete. Utvecklingen måste ske ömsesidigt annars sker ingen större 

utveckling.   
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5.1 Vidare studier 
 Vidare undersöka möjligheter till en littereringsstandard. I detta område 

även granska utvecklingen av en branschstandard.  

 Utreda möjligheterna till en förbättring av detaljeringsnivåer mellan be-

ställare och projektör för olika skeden i ett projekt. Alternativt med hjälp 

av införandet av Level of Development (LOD).  

 Utveckla nya funktioner för mängdavtagningar i Autodesk Revit. 

 Diskutera och ta fram en tydligare kravställning från beställarens sida. 
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Bilaga 1: Intervju med Magnus Eklöf 
 

Vad får JM av Sweco Architects när det kommer till mängdavtagningar och 

kalkyler? 

Får nog hela modellen, vet inte. Tidigare har man endast suttit med ritningarna. 

Beror på vilket projekt och vad kalkylatorn begär in. Beställer vissa uppställningar 

på diverse grejer. Pratat med Robban om dessa uppställningar att vi vill utöka. 

Vill utöka till gips, mängda gips. Vill slippa göra dubbelarbete. På Ekarna Etapp 1 

gjordes detta.  

Vill ha gips per plan och per lägenhet. Har mängdat själv förut.  

 

Lägger ni på någon marginal när ni gör mängdavtagningar? 

Ah oftast. Jag lägger alltid på 6 %. Om det fungerar eller inte beror på. Beror även 

mycket på vem som gipsar. Sweco tar fram mängder, går sedan framåt med hjälp 

av erfarenhet och hittar tillslut ett acceptabelt procenttal.  

 

Skulle det vara till hjälp om ni fick mer parametrar med t ex ljud och brand?  

Känns överflödigt, får ju lista med väggtyp som även står på ritningarna. Det man 

vill komma bort ifrån är ju det här dubbelarbetet eftersom Sweco har ju all in-

formation redan.  

 

Vad är det utöver gips som ni märkt fungerar mindre bra? 

Isolering, kortlingar, lista på fönstersmygar.  

På JM har vi kortlingsnycklar. Blir mycket en förhandlingsfråga. 

 

Under vilka skeden får ni mängdavtagningar?  

Olika skeden, när vi blir inkopplade är det bygghandlingen som vi granskar och 

ska ha mängder på. Så vi går som bara efter en. Känner inget behov av fler 

mängdavtagningar. 

 

Kostsamma, tidskrävande saker? 

Gipsen, återigen. Färdiga paket med saker som lyfts in. Fönstersmygar kan bli fel, 

beror på person och kan bli ganska kostsamma. Om vi hade kommit överens med 

Sweco innan om ett recept på sådana saker skulle dessa fel inte bli.
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Logistiska problem? 

Det underlättar för alla med mer tydlighet. Vi måste ju göra ”uppspesning”. Om vi 

får den klar innan sparar det tid. Skulle funka bra om man fick en liten lista vid 

väggen på ritningen där allt står, hur mycket gips m.m. 

 

Ser du ett intresse av att arbeta med 4D- och 5D-modeller? 

Det är framtiden anser jag. Så vill många utav oss jobba men det är inte nära vart 

vi är i dagsläget. På grund utav konsulter och oss själva att vi inte är där än. Slåss 

fortfarande om att få ha paddor på bygget. Märker att det börjar komma. För-

hoppning finns om att få ha Revit själv så att man kan göra kontroller direkt där. 

Vi har inte tillgång till Revit vi som granskar, anses att vi inte behöver. Vi sitter ju 

och jämför ritningarna, byggbranschen rör sig inte snabbt nog.  De som ligger 

längre fram är ju de projekt som är större som är lite speciella, de kör ju redan 

med detta. 

 

Vad ser du för skillnad mellan större projekt och vanliga bostadsprojekt? 

Större projekt är mer komplicerade. Kan bygga hus med bakbundna händer. Då 

behöver man 3D-modeller osv.  

 

Vet du vad LOD (Level of Development) är? Är det något ni använder er av? 

Det har vi, kan inte svara exakt hur det fungerar, skillnad på bygghandling och 

systemhandling. Kanske just därför man inte behöver listorna förrän vi i produkt-

ion blir inblandade.  

 

Får ni döda dokument? 

Vi får döda dokument, kalkyl lägger ju in i sina kalkylprogram MAP.  

Anledningen till att jag tycker att det är så viktigt att vi blir mer insatta i Revit så 

att vi kan granska mer. Jag har knappt någon erfarenhet av projektering. Robban 

ska rita alla detaljer som jag behöver ute på bygget, om jag inte kan granska detta 

har det blivit fel någonstans. Skulle gärna kunna granska i Revit. Tidigt skede 

med konsulter och granskar är nödvändigt.  

Vill ha antal gipsskivor! Robban gjorde ju ett utkast till Johan Löving som funge-

rade ungefär så. Jag tyckte att det såg bra ut, det är Johan som vet hur det har fun-

gerat. Hör av er till Robban.  
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Om det fanns en bra lösning, skulle JM vara beredda att köpa? 

Det beror alldeles på vad det kostar, förhållande till hur mycket tid det sparar för 

våra gubbar. Är det en standard som ska ställas är det inte min uppgift. Jag kan 

köpa in utifrån min produktionsbudget för att testa t ex. Johan beställde ju det där 

av Robban helt själv utan att fråga uppåt. 

  

Kalkyl mängdnar inte så som vi vill ha det i produktion. Kan ju hjälpa kalkyl om 

man specar kakel. Men det är inte intressant för oss på JM utan våra underleveran-

törer gör ju detta själva. Det är alltså JM produktion och inte kalkylavdelningen 

jag talar för. 
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Bilaga 2: Intervju med Anna Söderström och 
Christopher Gidlund 
Vad jobbar du med nu och vad har du för bakgrund inom kalkylering?  

Mängdare och kalkylerare framförallt bygg och inredning. Har någon annan som 

gör stomme och fasad.  

 

Vad var dina arbetsuppgifter i projektet Ekarna? 

Projektansvarig, sammanställt hela kalkylen och gjort inredning. 

 

Om vi förstått det rätt så får JM inte en 3D-modell av Sweco Architects utan 

ritningar mängdavtagningar och använder dessa för att göra kalkyler? Är 

det samma i alla projekt eller skiljer det sig?  

Pdfer. Om vi inte får modell. 

 

Skulle ni se det fördelaktigt att få tillgång till 3D-modellen direkt med avse-

ende på kalkylering och mängdavtagning? 

Skulle underlätta om vi fick modell med förutsättning att det är rätt littererat. Att 

allt är rätt enligt ?BAFarna?. Vi hade några stickprov och där stämde inte allt. Det 

funkar om alla littererar och ritar på rätt sätt.  

 

Vilka programvaror använder ni för att göra kalkyler och mängdavtagning-

ar?  

MAP. Mängdar i Excel och flyttar alla mängder till MAP. 

  

Är er programvara versionskänslig, d.v.s. kan en uppgradering av Sweco 

Architects modell ställa till det för er? Om ni skulle få 3D-modellen direkt? 

Hur går ni tillväga med ritningarna och mängdavtagningarna som ni får 

från Sweco för att göra era kalkyler? 

Bara produktion som behöver mängder, vi behöver inga sådana vi gör egna. Vi 

mängdar för att få en kalkyl, pengen som ska in hos produktionen. Gör inga 

mängdavtagningar åt underentreprenör.  

 

Har ni några specifika saker som ni tänkt på som projektören skulle kunna 

göra bättre för att få mer exakta kalkyler och mängdavtagningar?  

Man håller sig till vår littereringsmall. Man benämner rätt, inte bara kopiera och 

klistra in. Att man delar upp fasaden efter trapphus, inte bara ha en fasad utan nå-

gon skiljelinje eller sådant vid trapphus. Gidlund: Uppdelningar efter trapphus.  
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Magnus Eklöf vi intervjuade på JM är platschef och han ville mest ha antal 

gipsskivor uträknat i modellen så att man kan få detta på en lista direkt ut 

till produktion. Vad är dina åsikter om det, är det något som hade förenklat 

ert arbete? 

Om vi får modellen kan vi räkna ut gipsmängd själva. Vi tycker att det blir allde-

les för mycket jobb för konsulterna om man ska börja få ut sådana mängder. Om 

man följer vår littereringsmall så vet ju vi vad det är för innehåll i exempelvis 

väggen och därför tycker vi att det blir dubbelarbete att sitta med sådant. Man 

måste hålla det på en lagom nivå. 

  

Hur många gånger får ni mängdavtagningar under ett projekt (Ekarna) och 

i vilka skeden under projektet? 

Får under de viktigaste skedena. System, produktion. Om det finns behov under 

ett tidigare skede ber vi om det, då blir det mest nyckeltalskalkyl och grova skis-

ser. Littereringsmallen tar hänsyn till de olika skedena. 

  

Är det några andra saker ni tänkt på som ofta blir fel eller fungerar bra? 

Om de följer vårt program finns det tillräckligt mycket information i den. Beror 

mycket på konsulternas rutiner, hur de utnyttjar programmet och vad de har för 

rutiner. Sweco ligger långt fram när det kommer till sånt här. Rutiner att model-

lera på ett effektivt sätt, kunskap på program som kan förbättras.  

 

Frågor till Christopher Gidlund: 

 

Vilka typer av projekt tror du har särskilt stor fördel av att jobba med BIM?  

Största fördel att projekt blir mycket tydligare, att vi kan gå in och skära i mo-

dellerna själva att vi får fram snitt som vi annars kanske inte hade fått fram. 

Mängderna vi får fram är mer exakta. Slipper sitta å mäta sådant för hand, om 

man kan spara tid på själva mängdningar och fokusera på tekniska lösningar och 

prissättningar m.m. Måste se hela delen inte bara kalkyl det är en väldigt liten del.  

 

I vilken utsträckning tror du att man kan man ”återvinna” från tidigare pro-

jekt och spara tid?  

Tror det är jättebra. Det är lite problem där nu eftersom alla inte vill släppa sina 

modeller. Vi kan inte använda modellerna utan deras tillåtelse. Skulle vara bättre 

om man var lite mer lös på det sättet så att man kunde använda varandras projekt 

för att komma framåt.  
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Har ni några specifika önskemål som ni gärna vill ha med/ta bort/förändra? 

Vässa upp så att dom följer våra anvisningar mycket bättre än vad de gör i dag. 

Största bristen ligger i deras egenkontroll på arbetet.  

 

Tycker ni att er littereringsmall fungerar bra och är färdigutvecklad? 

Våra anvisningar är inte färdiga, tanken är att de aldrig ska bli riktigt färdiga. Har 

prövat nu och ser att det inte är klart, måste alltid utvecklas med tekniken. 

  

Har du några andra bra råd eller tips till oss i vårt vidare arbete? 

Tips att kontakta dom i Stockholm om ni vill se lite mer på våra krav. Vi kan inte 

släppa våra krav för publicering men ni kan ju få titta på dem. Anpassad CAD-

manual, skedesindelad littereringsmall. Stöddokument för projektering. Skickar ut 

referensmodellerna i start av projekt så att konsulterna kan titta på modellerna och 

mer handfast se hur vår arbetsmetodik ska se ut. 

  

Hur ser JMs BIM-samordning ut? Skulle ni ha användning av en BIM-

samordnare vid projektstart? 

Jag sitter med och stöttar alla projekt som startar med som stöd. Ligger mycket på 

projekteringsledarna att få ihop det. I och med vårt paket är det rätt självgående. 

Om det var ett nytt projekt skulle vi måsta sätta in en BIM-samordning. Men som 

det ser ut för det mesta fungerar det bra som det är idag. 

  

Frågorna nedan är frågor vi tyckte behövde besvaras efter intervjun hade skett. 

Dessa är alltså ställda på mail. De besvarades av Christopher Gidlund. 

 

I den programvara vi använder för att projektera i (Revit) så är det ibland 

svårt att på ett bra sätt definiera var en vägg börjar och slutar. Alltså om två 

olika väggtyper skulle gå ihop i ett hörn t ex, blir det på denna vägg väldigt 

svårt att beräkna längden på t ex en gipsskiva. Hur ser ni på detta problem? 

Är det svårt för er att få de exakta resultat ni vill ha beroende på hur man 

gör i exempelvis anslutningar mellan väggtyper? 

Det stämmer att det ibland kan finnas vissa svårigheter när det gäller att definiera 

vägganslutningar, speciellt om man är ute efter den korrekta längden för en vägg. 

För att svara på denna fråga ytterligare är det viktigt för er att förstå att vi inte 

bara tittar efter gipsskivor när vi tar fram mängderna till kalkylerna. Vi ser väg-

garna som en helhet vilka innehåller både gipsskivor, reglar, skenor och isolering 

etc. För att få fram denna information behöver vi i dagsläget veta aren för varje 

väggtyp, generellt inte längden. Den arean använder vi sedan i våra kalkylpro-

gram för att räkna ut åtgången av respektive material.
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Det brukar inte vara några problem att få fram en area på en vägg med olika vägg-

anslutningar även om längden kanske inte stämmer. Och eftersom att vi aldrig 

bygger helt efter teoretiska mängder så lägger vi även till extra material för att 

täcka upp för eventuellt spill i våra kalkyler. 

 

Det är dock viktigt att projektören modellerar väggen på ett så konsekvent och 

korrekt sätt som möjligt så att den överensstämmer med hur utförandet skall se ut 

i slutändan. 

 

Det finns en rätt bra lösning på problemet i programvaran som man kan an-

vända för att få ut ytor på olika material. Men denna funktion kan ju endast 

användas av den som använder sig av modellen. Om man skulle skriva ut 

ytorna på dessa material på handlingarna tror ni att detta skulle underlätta 

ert arbete i kalkyleringen? Jag tänker att det kanske är effektivare än att 

mäta med linjal på ritningen. Detta arbetssätt skulle kräva lite mer tid av 

projektören men kanske underlätta för er. 

Nej jag tror inte att det skulle vara ett fungerande arbetssätt att låta våra konsulter 

skriva ut mängderna på handlingarna och det finns olika skäl till detta. 

 

För att kalkylera kostnaden för en vägg räcker det inte med att bara veta hur 

mycket material som finns i projektet. Materialet är bara hälften av det som vi 

behöver veta, vi behöver även veta hur stor arbetskostnaden är för varje väggtyp. 

Denna kostnad varierar beroende på vilka arbetsmoment som måste utföras, t.ex. 

hur många lager av skivor som ligger på varandra, hur hög väggen är, hur stort cc-

avstånd det är mellan reglarna etc. 

 

Då vi ibland behöver göra nya uppdelningar och justeringar bland mängderna för 

att t.ex. jämföra olika alternativa lösningar hjälper det inte att vi har fått mängder 

levererade. Vi kommer då ändå att behöva räkna om allt igen för att vi ska vara 

helt säkra på att allt är korrekt. Vi får alltså inte den kontroll över mängderna som 

vi vill ha om de skulle levereras till oss. 

 

Kostnaden och tidsåtgången för att låta våra projektörer ta fram mängder på 

material och sedan skriva ut dessa på handlingar skulle inte heller vara rimlig i 

förhållande till vad det skulle ge för nytta. Jag har även svårt att se att våra kon-

sulter helt skulle vilja ta över ansvaret för att leverera korrekta mängder och dess-

utom skriva upp dessa på handlingar vilka är juridiska dokument.  
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Jag kan nämna att vi har testat att få mängder levererade till oss från våra konsul-

ter, detta har inte fungerat.  

 

Vilka parametrar får ni av Sweco för att göra kalkyler och mängdavtagning-

ar? Exempel; yta, väggtyp. Skulle det underlätta om ni fick fler parametrar 

så som brandklass och liknande? 

Vilka parametrar som ska finnas i modellerna varierar beroende på vilken typ av 

objekt det handlar om. Alltså om det är ett fönster, en dörr eller en vägg osv. Det 

grundläggande för samtliga objekt är att de skall ha korrekt littera (ex. väggtyp). 

Därefter varierar kraven utifrån typen av objekt och det handlar om allt ifrån 

brand- och ljudkrav till väderstreck för att använda till energiberäkningar. Krav-

specifikationen för varje enskilt objekt är för lång för att skrivas ned i detta mail. 

 

Övrigt: Något som ni kan behöva veta är att när vi låter 3D-projektera ett projekt 

så beställer vi inte några listor över mängder utan vi får 3D-modellerna av våra 

projektörer. Därefter gör vi mängdavtagningen själva från modellerna för att på så 

sätt ha kontroll över vad vi tar fram och kan själva upptäcka fel och säkerställa att 

allt är korrekt. Genom att vi själva utför mängdavtagningen kan vi snabbt få fram 

mängder anpassade efter våra behov och då även en effektivare arbetsprocess. 

Modellerna används även i övriga delar av vår organisation för t.ex. samgransk-

ning/kollisionskontroller etc. 
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Bilaga 3: Intervju med Mats Niss 
Vad är dina arbetsuppgifter mer exakt? 

Jag jobbar med kalkyler och hade hand om systemfrågor i Clarion hotell 

 

Om vi börjar med Clarion Hotel, vad var det som fungerade bra med avse-

ende på mängdavtagningar och kalkyleringen? 

Det var en väl utvecklad arkitektmodell med mycket rätt från början. 

 

Om vi förstått det rätt så får NCC en 3D-modell av Sweco Architects och 

använder denna för att göra kalkyler? Är det samma i alla projekt eller skil-

jer det sig? Föredrar ni något format att ta hand om? 

Vi fick själva modellen. 

 

Ni använder er av MAP och iLink för att göra detta eller hur? 

iLink version 3 användes då men det är ju snart 2 år sedan. Revit användes också 

för att få ut mängder mm med hjälp av tilläggsprogram. 

 

I modellen kommer några parametrar med på t ex väggtyp, antal typer och 

även en yta. Räcker dessa parametrar till enligt dig eller tror du att det 

skulle vara bättre med fler/mer detaljerade parametrar? 

Det beror på vad det är för något projekt men fler och mer detaljerade parametrar 

är bra för det är problem med noggrannheten i Revit. 

 

Har ni den senaste versionen av programvaran idag?  

Ja i iLink används senaste programvaran. 

 

Hur vill ni helst få metadata presenterad/uppdelad. Exempelvis hur en ytter-

vägg blir presenterad; som en hel vägg eller vill ni hellre att den ska vara 

uppdelad på våningsplanen? 

I iLink kan man filtrera efter väggar och våningsplan så jag ser inget behov av att 

förändra modellen eller splitta väggar. 

 

Hur många gånger får ni mängdavtagningar under ett projekt, t ex i Clarion, 

och i vilka skeden under projektet? 

Det beror på projektet och storleken men vanligen är ca 5-6 gånger totalt. När 

man kommer längre i projektets gång kommer mer information in och då blir det 

mer noggrant.  
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Är det skillnad på ert behov vid ett bostadsprojekt och andra projekt? Var 

är det störst skillnad? 

Vill ni ha en kalkyl i varje skede eller är det störst behov av en produktionskalkyl. 

D.v.s. att ni får en kalkyl när rätt detaljnivå är uppnådd.  

Det är bättre ju mer detaljer det finns från början men förteckningar på fönster och 

väggtyper mm kommer först in senare vid bygghandling. 

 

Används LoD i era projekt? Vet ni vad det är? 

Finns det ett intresse för mängdavtagning i varje skede kopplat till LoD (Level of 

Development).  

 

Utifrån dessa mängdavtagningar finns det vissa toleranser som går att ta 

hänsyn till såsom hål i väggar för ventilation mm. Detta är självklart viktigt, 

vilka toleranser ser ni är viktigast och till vilken utsträckning bör man ta 

hänsyn till saker med avseende på tid och kostnad? 

Toleranskrav är Revit är dåligt när det gäller mått och uträkningar och vid export 

blir det inte riktigt rätt, där är ArchiCad mycket bättre, tror att det är programva-

ran som begränsar finns fler parametrar i ArchiCad 

 

Idag får ni mängdavtagningar av Sweco i form av 3d-modeller och ritningar 

men hade det varit intressant att arbeta med 4D och 5D modeller där man 

kan koppla GANT-scheman och liknande till modellen för att få ut ännu mer 

information? 

Vi har försökt med 4D- och 5D-modeller d.v.s. kopplade till tidplaner men det har 

inte fungerat så bra. Modellen innehåller i bästa fall ca 50-60% av kostnaderna, 

vilket gör att man inte kan nyttja det fullt ut utan blir mest en visningsmodell. Det 

faller även på kostnadsfrågan, det är betydligt mer än modellen som styr kostan-

den så det är lite överbetydelse på modellen. 

 

Har ni några specifika önskemål som ni gärna vill ha med/ta bort/förändra? 

Ta med rätt littera på saker och ting och ge rätt information till objekten. Inform-

ation som kostar pengar ska tidigt in i modellen dvs. väggtyp med brandklass och 

ljudklass. 

 

Har du som håller på med själva kalkylerna några erfarenheter och råd som 

du tror kan hjälpa vårt arbete? 

Kostanden för väggar beräknas utifrån väggtyp och på frågan om man räknar brut-

toväggarea svarar han: Nja det finns räkneregler som följs som är kopplade till 

AMA.
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Bilaga 4: Intervju med Hans Franzén 
 

Vad jobbar du med och vad har du för bakgrund inom projektering?  

Min yrkestitel är entreprenadingenjör 

 

Vad var dina arbetsuppgifter i Clarion hotell projektet? 

Jag var ansvarig för ekonomin. Vår egen ekonomi mot underentreprenörerna och 

den totala ekonomin mot Swedavia. 

 

Om vi förstått det rätt så får NCC en 3D-modell av Sweco Architects och 

använder denna för att göra kalkyler? Är det samma i alla projekt eller skil-

jer det sig?  

Ja vi fick 3D-modellen som vi använde till mycket, dels till mängdavtagningar 

men också att illustrera allt efter vi byggde. Jag tror inte är så vanligt att vi får 3D-

modellen och det var första gången för mig som vi fick del av den. 

 

Vilka programvaror använder ni för att göra kalkyler och mängdavtagning-

ar? (iLink, MAP) 

Normala projekt så köper vi mängdavtagningarna av bygganalys och beräknings-

konsulter. Sedan prissätter vi själva i MAP-kalkyl där vi prissätter mängderna till 

99 % av köpet. MAP-kostnadsstyrning där följer vi ekonomin i produktionsske-

det. 

 

Vilka typer av projekt tror du har särskilt stor fördel av att jobba med BIM?  

Större projekt. När vi bestämde oss att använda 3D-modellen själva och prova på 

att ta ut mängdavtagningar med mera så kopplade vi in en MAP-specialist från 

NCC och heter Mats Niss som fick koppla ihop modellen med MAP.  

 

Ser du någon skillnad i arbetsinsats i ett BIM-projekt i jämförelse med hur 

man tidigare jobbat?  

Det underlättade mycket när man kunde ta ut mängdavtagningarna och ha dem 

själva. 

 

I vilken utsträckning anser du man kan ”återvinna” från tidigare Bim-

projekt och spara tid? Om man börjar ett nytt projekt kan man utnyttja den 

BIM-metodik man använt tidigare? 

Vi fick ut en lista på alla rum med rumsnummer golv och takyta, väggyta och 

sockelarea, det hade vi stor nytta av.    
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Var det något som fungerade mindre bra i Clarion projektet? Är det någon-

ting speciellt som borde utvecklas? 

Arkitekten skulle behöva mer kalkyl och mängdavtagningskunskap. Arkitekten 

och kalkylavdelningen hade ingen koppling i början av projektet. 

Det var inte så lätt att prissätta projektet. 

 

Den person vi intervjuade på JM är platschef och han ville mest ha antal 

gipsskivor uträknat i modellen så att man kan få detta på en lista direkt ut 

till produktion. Vad är dina åsikter om det, är det något ni också skulle ha 

användning av? 

Vi ville veta gipsarea per våningsplan i Clarion projektet men i bostadsbygge är 

jag ganska övertygad om att man vill ha det mängdat per lägenhet. 

 

Hur väl tycker du koder/litterering och detaljeringsnivå stämmer överens 

med vad ni efterfrågar?  

Måste jobba mycket med litterering, arkitekten måste fråga sig ”hur skall det här 

komma med i mängdningen.” Litterering ligger till grund för allt. Saker som inte 

är littererat klarar modellen inte av att plocka fram mängder på och allting var inte 

littererat. Ett av problemen var att det var många glaspartier i fasaden som inte var 

littererat som vi fick fixa till själva. Det var också mycket små detaljer t.ex. vissa 

mellanväggar som inte var littererade. Takkrön och smidesvinklar var inte littere-

rade. Det var svårt att veta vad som var littererat och inte jag fick hjälp av en kal-

kylator. Han och jag satt med ursprungliga kalkylen och den nya kalkylen eller 

mängdavtagningen och kors läste vad har vi fångat upp med den nya mängdav-

tagningen inte uppfångat och göra en egen mängdning. 

 

Om du skulle göra en uppskattning hur mycket som inte var med i den nya 

mängdavtagningen? 

Ca 20-30 %. Mycket har inte stort värde i pengar men mer i tid och det måste 

ändå räknas med. Vi avsatte ca 1-2 veckor var för att få allting prissatt. 

”Det var många på NCC som trodde att det bara var att trycka på en knapp så 

hoppar alla mängder ut”. 

 

Har ni några specifika saker som ni tänkt på som projektören skulle kunna 

göra bättre för att få mer exakta kalkyler och mängdavtagningar? 

Hur vill man ha mängderna sorterade eller kategoriserade? (För hus t.ex. 

per plan, trapphus eller liknande?) 
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Vi ville ha det på ett visst sätt. Grundläggning i ett eget block, stomkomplettering 

med gipsväggar som ett eget block, gipsväggar mängdat per våningsplan. Det 

passade i vårt fall och det underlättar arbetet. 

 

Hur många gånger får ni mängdavtagningar under ett projekt (Clarion) och 

i vilka skeden under projektet? 

Produktionskalkylen är den viktigaste. NCC får ofta jobb i tidiga skeden. Man gör 

ofta en systemhandlingskalkyl och en bygghandlingskalkyl. Systemhandlingskal-

kylen ligger till grund för om projektet blir av så den vill man ha så detaljerad som 

möjligt. 

 

Är det skillnad på ert behov vid ett bostadsprojekt och andra projekt? 

Ja uppdelningen av mängdavtagningen eller hur den är specificerad. I Clarion-

projektet ville vi ha gipsarea per våningsplan medan i bostadsprojekt vill man 

kanske ha gipsarean per lägenhet. 

 

Används LoD (Level of Development) i era projekt? Vet ni vad det är? 

Ingen aning.. 

 

Finns det ett intresse för mängdavtagning kopplat till LoD (Level of Deve-

lopment)? 

Ingen aning 

 

Utifrån mängdavtagningarna ni får från Sweco finns det vissa toleranser som 

går att ta hänsyn till såsom hål i väggar för ventilation mm. Detta är själv-

klart viktigt, vilka toleranser ser ni är viktigast och till vilken utsträckning 

bör man ta hänsyn till saker med avseende på tid och kostnad? 

Vi försöker styra mängdavtagningarna som vi får i olika projekt. 

Om vi inte säger något så blir det som förr då det var byggdelsmängdning, plåt för 

sig och gips för sig mm. Nu vill man styra dem så man för mängdavtagningarna 

t.ex. per våningsplan. 

Vi vill ha dem exakta värdena inget pålägg eller medräknat spill. Är det 7 % spill 

lägger vi på det på kostnaderna. 

 

Idag får ni mängdavtagningar av Sweco i form av modeller men hade det 

varit intressant att arbeta med 4D och 5D modeller där man kan koppla 

GANT-scheman och liknande till modellen för att få ut ännu mer informat-

ion?
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Det har varit mycket snack om det! Ingen erfarenhet där det varit med. Vi är am-

bitiösa med tidplanen från början sen faller allt sönder och samman när stressen 

kommer. 

 

Vad tror du det beror på? 

Det är för snäv tidplan från början och att man inte tar hänsyn till förändringar 

under projektets gång. Förseningar så att man inte kan komma igång påverkar 

också. Vi gör inte den tidplansanalysen, vi konstaterar att den ligger var den ligger 

och att vi ligger efter tidsplanen. 

 

Har ni några specifika önskemål som ni gärna vill ha med/ta bort/förändra? 

Att det skulle vara ett bättre samband mellan arkitekt och kalkyl. Om entreprenö-

ren är med i systemhandlingsskedet och tillsammans går igenom vad ska det här 

mynna ut i när det blir bygghandling. Om Arlanda projektet med nya kontor blir 

av så kommer vi ha samma partners. Då är det klokt att sätta sig ner och samordna 

från början. Vad har vi lärt oss av Clarion Hotell Så att Sweco inte gör ett jobb 

som inte efterfrågas och NCC får ut allt av modellen som behövs. 

 

Hur mycket var klart innan NCC blev inkopplat? 

Aros hade gjort förfrågningsunderlaget och när NCC var upphandlat startade 

systemhandlings-projekteringen. 

 

Fråga Mathias när modellen var gjord. Om modellen redan var gjord i förfråg-

ningshandlingen är det inte så lätt att komma med synpunkter till systemhandling-

en. 

 

Har du några andra bra råd eller tips till oss i vårt vidare arbete? 

Värt att nämna är hur vi använde 3D-modellen till badrummen. Vi köpte prefabri-

cerade badrum och det var ca 400st. Det var en jättebra grej vi kunde lägga upp ett 

plan och gömma allt utom badrumsmodellerna så det var lätt att se badrumstyp. 

Alla badrumstyper var färgkodade så det var lätt att se på arbetsplatsen för dem 

som skulle få dem på plats. Dem lyftes upp på bjälklaget innan nästa plan kom på 

plats, rätt modul på rätt ställe det var riktigt bra produktionsmässigt. 

 

Killen som tog ut ritningarna heter Mats Vesterlund och såg mycket till den prak-

tiska nyttan i produktionen. Han var ansvarig för logistiken och 3D-modellen. 

Han gjorde många visualiseringar med kranar och hur sikten blev för kontrolltor-

net. 
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Bilaga 5: Intervju med Thorbjörn Hoverberg och Pål 
Jansson 
Har ni idag någon specifik metodik för mängdavtagning i Revit? 

Det finns inbyggt i Revit, det bygger på att du har skikt i väggarna som ger 

materiallistor. I första nivån när man mängdar på väggarna i sig så får man ett 

ganska hygglig mängavtagning och i nästa steg använder man sig av Parts i Revit 

där man delar in den i delar då får du 100 %. Finns applikationer som delar upp 

per rum. Tillägget heter Roombook. 

 

Har ni någon specifik metodik för kalkylering i Revit? 

Vi sysslar inte så mycket med själva kalkyleringen. 

 

OM: Hur fungerar det? 

Använd RoomBook, Parts och Wall-area data. 

 

Har ni någon lösning eller förslag på ett bra metodval för följande problem: 

(visar bilder)? 

Väggar så utgå ifrån Parts, det kommer att lösa problemet. Har skickat jämförelse 

mellan Pats mängtagning och vanlig mängtagning till Sweco. 

I bjälklag så får man lägga in separat bjälklag för golv för att få det exakt. Det blir 

stort detaljeringsjobb. 

  

Vilka parametrar tror ni är viktigast att ha med och på vilket sätt kan man 

få med dessa i mängdavtagningen?  

Vi använder oss av bruttoarea och kompassriktningen bland annat. 

 

Vi vet att Norge (Stadsbygg) ligger före oss när det kommer till projektering 

och metodik. Vi undrar om det finns några planer på att applicera deras ar-

betssätt och lösningar även här i Sverige? 

I Sverige finns det ett antal sammanslutningar som jobbar med liknade, men de 

har en tydlig kravställning i Norge och Finland men tekniskt är det inte någon 

skillnad.  

Sök på BIM för staten och en annan grupp BIM Alliance. Kanske att följa eller 

skapa ett liknande krav/mall/koncept? 
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Har ni några erfarenheter inom området som skulle kunna hjälpa oss vidare 

i projektet? 

BIM-rapport byggtjänst. Solibri-funktion: Material Takeoff den använder flera av 

CAD-Q kunder. Sist undrar vi om ni kan rekommendera någon bra litteratur an-

gående BIM-metodik, modellering men även kanske om programvaran Revit. Ska 

vara läsarvänligt. Kolla efter statens bygg BIM-manualer. Kolla på GrafiSoft efter 

BIM-manual utvecklar ArchiCad. Micke Tydell har skrivit bok.  

 

 

 


