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Abstract 
 
Within all processes it is important to pursue efficiency, i.e. the most efficient use of 
resources in order to achieve a certain goal given the circumstances. The resources may vary, 
for instance money, time, energy, raw materials and building materials. It is of significance 
that the right material is provided at the right time, and in order to achieve that there are 
numerous tools and concepts that can be used. In this report we analyze one of the best- 
known tools for planning within construction: BIM  (Building  Information Model/ 
Modelling), in order to combine that knowledge with the results from our interviews and 
observations. 

 
The purpose of this report is to answer the hypothesis: In what way can BIM help increase the 
possibilities for materials to be provided to the building site on time and in the right amount? 
This report consists of a theoretical study in order to gain a understanding of the subject. 
Interviews, site observations, participations in meetings and seminars have been made in 
order to gain further knowledge on the issue. 

 
The theoretical outset for the report is the research and application of BIM. BIM is based 
on the theories of JIT (Just in time), which in turn is based on the theories of lean. In order 
to provide a thorough background of  BIM  we  therefore  present  the theories  behind lean 
and JIT. According to Koskela (2002), lean  is  better  than  traditional  concepts  in  
construction, both due to that lean is based on superior theories and that lean is more 
effective. JIT means that materials or products are delivered at the right time, thus not too 
soon or too late. Materials or products delivered at the right time facilitate the flow in 
organizations. 

 
The results from the interviews  showed  that  BIM  is  being  used  in  various  degrees and 
for different purposes. All of the interviewees could recognize the potential of BIM, 
although they themselves did not fully use it. BIM does not work for all partners involved due 
to lack of sufficient knowledge of the BIM  computer  programs.  BIM  is  not  always  of 
great use for JIT due to the fact that some partners do not trust the program. Since BIM 
requires cooperation based on information exchange between different partners, 
familiarization   with   the   program   is   required.   It   is   fully  understandable    that 
partners still use traditional, well-tried methods based on  2D blueprints,  but  in  order for 
BIM to reach its full potential, the reliance of the system must increase. 

 
• BIM holds an important role and great potential for modern construction 

processes. 
• BIM today is used in various degrees and for different purposes but not at its full 

potential. 
• BIM should be used in the fullest extent as the project requires and allows. 
• BIM should be used readily from the planning level in order to facility of the rest 

of the project. 
• The usability of BIM increases the more other partners use it in the project. 

 

As suggestions for  further  research  on  the  subject  we  would  like  to  recommend 
empirical studies regarding experiences from BIM4D and BIM5D. What conclusions can 
be drawn from the use of these tools? The study can be comparative with similar projects 
using BIM3D and projects not using BIM at all. 
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Sammanfattning 
 
Inom alla processer är det viktigt att eftersträva effektivitet, dvs. minsta möjliga 
resursanvändning för att uppnå ett visst mål efter de förutsättningar som finns. Resurserna kan 
vara olika, t.ex. kapital, tid, energi, råvaror och material. Sammantaget är det av vikt att rätt 
material levereras i rätt tid, och för att uppnå det målet finns det ett antal verktyg och koncept 
som kan användas. I detta examensarbete undersöker vi ett av de kändaste verktygen för 
planering: BIM (Building Information Model/Modelling), för att sedan kombinera kunskapen 
om dem med resultatet av våra intervjuer och observationer. 

 
Examensarbetets syfte är att besvara frågeställningen: 
Hur kan BIM öka möjligheterna för att material levereras till byggarbetsplatsen i rätt tid och i 
rätt mängd? Frågeställningen avgränsas till Veidekkes byggarbetsplatser inom Göteborgs 
kommun under tidsperioden mars-april 2017. Detta examensarbete är uppbyggt med en 
litteraturstudie för en djupare förståelse för ämnet. Intervjuer, platsbesök, möten och 
seminarier har genomförts för att samla mer information och kunskap om ämnet. 

 
Den teoretiska utgångspunkten för examensarbetet är forskningen och tillämpningen av BIM. 
BIM bygger i sin tur på teorier kring JIT (Just in time) som i sin tur bygger på teorier kring 
lean. För att ge en gedigen teoretisk bakgrund till BIM redovisar vi därför teorierna bakom 
lean och JIT. Enligt Koskela är lean bättre än traditionella koncept inom byggindustrin, både 
genom att lean baseras på bättre teorier och att lean är mer effektivt. JIT betyder Just in time, 
och innebär att material eller produkter levereras i rätt stund, alltså varken för tidigt eller för 
sent. Att ett material eller produkt levereras i rätt stund underlättar flödet i organisationer. 

 
Sammanfattningsvis visade intervjuerna att BIM används i varierande grad och för olika 
syften. Alla intervjupersoner kunde se potentialen i BIM, även om de själva inte använde det 
fullt ut. BIM fungerar inte för alla aktörer pga. bristande eller otillräckliga kunskaper om 
dataprogram. Inga officiella utbildningar inom programmen har genomförts än. BIM har inte 
alltid stort användningsområde för JIT på grund av att vissa aktörer inte känner stor säkerhet 
eller riktighet i resultatet. Eftersom BIM förutsätter samarbete baserat på informationsutbyte 
mellan olika aktörer krävs att alla inblandade är förtrogna med BIM-systemet. Det är fullt 
förståeligt att aktörer fortfarande använder sig av traditionella, beprövade metoder baserade 
på 2D-ritningar, men för att BIM ska kunna nå sin fulla potential behöver tilliten till systemet 
öka. 

 
• BIM har en viktig funktion och stor potential för moderna byggprocesser. 
• BIM används i dagsläget i varierande grad och för olika uppgifter men inte fullt ut. 
• BIM bör användas i så hög utsträckning som det aktuella projektet kräver och medger. 
• BIM bör användas redan från planeringsstadiet för att underlätta resten av projektet. 
• BIM:s användarvänlighet ökar ju fler övriga aktörer som använder det i projektet. 

 
Som förslag på fortsatt forskning inom ämnet BIM vill vi rekommendera empiriska studier 
kring erfarenheter av BIM4D och BIM5D. Vilka slutsatser kan dras av användningen av dessa 
verktyg? Studien kan vara jämförande med likvärdiga byggprojekt med BIM3D och 
byggprojekt där BIM inte används alls. 
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1 Inledning 
Inom alla processer är det viktigt att eftersträva effektivitet, dvs. minsta möjliga 
resursanvändning för att uppnå ett visst mål efter de förutsättningar som finns. Resurserna kan 
vara olika, t.ex. kapital, tid, energi, råvaror och material. 

 
Inom byggbranschen påverkas effektiviteten bland annat av hur man använder tiden. 
Byggprocessen är beroende av att rätt material finns tillgängligt eftersom det är flera olika 
material som sätts ihop för att bilda byggnader och andra konstruktioner. Ett byggprojekt 
pågår under månader och ibland år och allt material behövs inte samtidigt.  Materialet 
levereras därför till byggprojektet av olika aktörer vid olika tillfällen. I ett byggprojekt 
används material i en bestämd ordning enligt plan. Vissa moment av byggprojektet kan bara 
genomföras om andra moment redan är genomförda. När materialet väl behövs är det viktigt 
att det finns tillgängligt vid rätt tillfälle. I vissa fall kan material som inte levereras i rätt tid 
ändå användas oberoende av andra moment men då uppstår istället problem som t.ex. att 
underentreprenören som ska genomföra momentet inte är på plats eftersom det inte ingick i 
tidplanen. 

 
Om materialet levereras för tidigt uppstår problem i form av risker, platsbrist och onödiga 
kostnader. Riskerna kan bl.a. vara skador på materialet om det står utomhus eller är i vägen 
för maskiner. Platsbrist uppstår om en mängd material ska uppta plats på byggarbetsplatsen 
som behöver användas för maskiner och transporter av annat material. Onödiga kostnader kan 
uppstå i form av förvaring och skydd. 

 
Om materialet levereras för sent uppstår andra problem som är värre än om det levereras för 
tidigt. Om ett visst material inte levereras i tid uppstår en fördröjning eller ett stopp i 
byggprocessen, vilket medför stora kostnader i form av bl.a. personal som avlönas för arbete 
som inte utförs. Det innebär också en kedja av fördröjningar för  kommande 
materialleveranser och underentreprenörer vilket leder till ytterligare kostnader. 

 
Sammantaget är det av vikt att rätt material levereras i rätt tid, och för att uppnå det målet 
finns det ett antal verktyg och koncept som kan användas. I detta examensarbete undersöker 
vi ett av de kändaste verktygen för planering: BIM (Building Information Model/Modelling), 
för att sedan kombinera kunskapen om dem med resultatet av våra intervjuer och 
observationer. 

 
 
1.1 Syfte 
Examensarbetets syfte är att besvara frågeställningen: 
Hur kan BIM och Just in time öka möjligheterna för att material levereras till 
byggarbetsplatsen i rätt tid och i rätt mängd? 

 
 
1.1.1  Avgränsningar 
Frågeställningen avgränsas till Veidekkes byggarbetsplatser inom Göteborgs kommun under 
tidsperioden mars-april 2017. 
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2 Teori 
Den teoretiska utgångspunkten för examensarbetet är forskningen och tillämpningen av BIM. 
BIM bygger i sin tur på teorier kring JIT (Just in time) som i sin tur bygger på teorier kring 
lean. För att ge en gedigen teoretisk bakgrund till BIM redovisar vi därför teorierna bakom 
lean och JIT i detta kapitel. 

 
 
2.1 Lean 
Det engelska ordet lean betyder ”smal, stark och utan mycket fett” och om man använder det 
för att beskriva ett företags verksamhet innebär det mer effektivitet och mindre  slöseri 
(Collins Dictionary 2017). 

 
Lean används också som namn för ett koncept som från början utvecklades av Toyota i Japan 
efter andra världskriget, då den japanska industrin ställde om sig från krigsproduktion till civil 
produktion. Taiicho Ohno skapade konceptet TPS (Toyota Production System) som under 
1990-talet kom att kallas lean, efter forskaren John Krafcik. I konceptet lean tänker man sig 
produktionsprocessen som ett sammanhängande flöde utan onödiga avbrott. Principerna för 
detta är äldre än TPS, och användes redan av Henry Ford och löpande band-metoden 
(Koskela, Ballard, Howell, Tommelein 2002, s.214). 

 
Ohnos vision var att ett företags produktion skulle fungera smidigt utan hinder, vilket kräver 
eliminering av slöseri (Ruffa 2008, s.17). För att eliminera slöseriet måste det först 
identifieras och sedan åtgärdas. Ruffa (2008) beskriver hur att alla former av slöseri grundar 
sig i en gemensam nämnare: variation. Med variation menas att om planen inte följs, av olika 
anledningar. Problemet med variation är både att slöseri uppstår om vid variation, och att 
slöseri uppstår om en organisation anpassar sig för att vara beredd på variation. Om det t.ex. 
finns risk för att en leverans ska bli försenad och företaget planerar för det, har slöseriet med 
tid redan uppstått även om leveransen inte blir försenad. Ruffa menar att den bästa lösningen 
för att slippa variation är att minimera risken för variation, istället för att anpassa sig efter 
variation. Framgångsrika organisationer är sådana som kan inse hur variationer kan påverka 
resultaten negativt (Ruffa 2008 s.18). 

 
Ohno och de flesta som arbetar med lean menar att en produktionsplan alltid kan bli bättre. 
Därför måste produktionsplanen alltid vara granskad och kunna förändras. Detta behöver inte 
automatiskt innebära att det uppstår den sortens variation som Ruffa varnar för. Om ledningen 
väljer vilka förändringar som ska göras och låter dem ingå i en plan som är tydlig för alla i 
produktionen är detta inte samma sak som variation som innebär risker. 

 
Modellen beskriver hur produktiviteten hindras av kända och okända variationer. Syftet är att 
visa att en organisation är medveten om vissa hinder som kan uppstå och de planerar för det. 
Men det finns också oförutsedda hinder som kan också kan skapa problem. (Ruffa 2008, s.23) 
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Figur 1: Hur produktivitet hindras av kända och okända variationer 

 

 

 
(Ruffa 2008) 
Modellen beskriver hur produktiviteten hindras av kända och okända variationer. 

 
Ohno identifierar sju kategorier av slöseri, som internationellt kallas ”The seven wastes” 
(Ruffa 2008, s.17): 

 
1. Overproduction/överproduktion 

 
2. Waiting/väntan 

 
3. Transportation/transport 

 
4. Processing/processering 

 
5. Inventory/förvaring 

 
6. Motion/rörelse 

 
7. Defects/defekta produkter 

 
På senare år en åttonde kategori lagts till av forskare och författare som arbetar med lean: 
Human potential/mänsklig potential (Your Career Academy 2003) 

 
Överproduktion innebär att producera för mycket eller för tidigt och räknas som den värsta 
sortens av slöseri. Det är kostsamt att tillverka produkter som inte säljs, eller som ökar något 
av slöserierna, (2-7). För att motverka överproduktion bör produktionen drivas av efterfrågan, 
dvs. man ska bara producera så mycket som kunden efterfrågar eller som behövs i någon 
annan del av organisationen. Denna kategori är mycket viktig inom byggbranschen (och vissa 
tillverkningsbranscher) där flera olika produkter sätts ihop till en större slutprodukt. 
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Väntan (2) innebär att personal måste vänta på att produkten kan processas för att bli färdig 
och det uppstår ett slöseri i form av personalkostnader som inte bidrar till produktionen. 

 
Transporter är omöjliga att undvika i alla sorters produktion där produkten inte ska användas 
på samma plats som produktionen. Det är ändå värt att försöka minska tiden för transporter så 
mycket som möjligt. 

 
Processering innebär att utveckla och behandla produkten så att den blir färdig. Här finns en 
risk för slöseri genom att överprocessera, dvs. lägga för mycket eller ineffektiva resurser för 
att färdigställa produkten. 

 
Förvaring innebär ett slöseri eftersom produkten varken processas, transporteras  eller 
används. Det innebär kostnader för lagerhållning och tillsyn. 

 
Rörelse innebär de fysiska arbetsmoment som krävs för att tillverka och hantera produkten 
innan den används. Detta innebär ett slöseri om personalen använder mer tid och energi än 
nödvändigt, dvs. är ineffektiva. 

 
Defekta produkter är ett slöseri både i form av att de inte kan säljas och att de kräver resurser 
för att upptäcka och åtgärda. Det blir mer effektivt om man lägger resurser på att produkten 
blir rätt från början än om man ska ta hand om defekta produkter senare. 

 
Mänsklig potential är ett slöseri om det inte upptäcks eller används. Personalen som arbetar 
med produkten i de olika delarna av produktionen kan själva komma på idéer om hur 
produktionen kan bli effektivare och därför kan denna kategori av slöseri förhindras genom att 
lyssna på deras idéer. 

 
2.1.1   Lean inom byggindustrin 
Lean startade alltså som TPS inom fordonsindustrin men har sedan kommit att användas inom 
många andra sorters organisationer, även inom tjänstesektorn. Inom byggindustrin används 
också lean, med vissa skillnader mot andra industrier. Byggindustrin är annorlunda jämfört 
med tillverkningsindustrin eftersom slutprodukten tillverkas på plats, och en del av slöseriet i 
form av transporter kan minskas genom att noggrant välja vilka delar av byggnaden som är 
värt att bygga på plats och vilka delar som bör tillverkas på annan plats och transporteras till 
byggarbetsplatsen. 

 
En av de mest kända forskarna inom området är Koskela, som främst studerar designteori. 
(University of Huddersfield 2017). Enligt Koskela finns stora vinster att göra genom att 
tillämpa lean inom byggindustrin. Citatet nedan är exempel på hur kostnader kan minska 
kraftigt genom lean, inte minst genom att rätt material är på plats. 

 
”According to Koskela, there have been good experiences with lean construction 
in California, in the United States. Construction costs have typically been reduced 
by 20 per cent when the contractor has used methods based the philosophy of on 
lean construction together with building data modelling. ‘The ‘Last Planner’ 
method is an example of lean construction. One key difference to the traditional 
critical path method scheduling is that It considers whether the pre-requisites for a 
task are in place, such as the materials on site,’ says Koskela. ‘Mainstream 
management does not recognise the significance of waste. This is a major 
challenge.’” (Aalto Shool of Engineering 2014) 
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Enligt Koskela är lean bättre än traditionella koncept inom byggindustrin, både genom att lean 
baseras på bättre teorier och att lean är mer effektivt. 

 
”However, its development to date supports two major claims: first, lean 
construction is based on a better theory than conventional construction; second, 
lean construction is more effective than conventional construction. Thus, lean 
construction is not just another specific approach to construction, but rather a 
challenger of the conventional understanding and practice of construction. In 
consequence, it is in the interest of every player in the construction sector to 
assess this new thinking and practice.” (Koskela et al 2002, s.224) 

 
Trots att lean enligt Koskela är effektivt inom byggindustrin återstår fortfarande mycket av 
traditionella koncept för byggande. Själva byggprocesserna är snabbare och mer komplexa än 
förut, och det är vanligare att olika parter ska samarbeta och dela på olika resurser. Problemet 
är att de olika parternas samarbete inte är tillräckligt välplanerade. ”The reliable release of 
work from one crew to the next is assumed or ignored” (Koskela et al. 2002 s.216). 

 
 
2.2 JIT (Just in time) 

 
JIT betyder Just in time, och innebär att material eller produkter levereras i rätt stund, alltså 
varken för tidigt eller för sent (Hutchins 1999). Att ett material eller produkt (i fortsättningen 
används bara ordet produkt) levereras i rätt stund underlättar flödet i organisationer, av de 
anledningar som beskrivs i avsnittet om lean. Av de åtta kategorierna av slöseri som  beskrevs 
i det förra avsnittet är nummer 1-6 de som man försöker lösa med hjälp av JIT. De viktigaste 
begreppen inom JIT är takt, kontinuerligt flöde och dragande system (Hutchins 1999). 

 
Med takt menas att produktionen ska ske med lika lång tidsåtgång för varje producerad enhet. 
Detta är kanske viktigast inom tillverkningsindustrin där man producerar samma produkt hela 
tiden. Inom byggindustrin är produktionen annorlunda eftersom man använder ett begränsat 
antal produkter under en begränsad tid för att skapa en slutprodukt; byggnaden. 

 
Med kontinuerligt flöde menas att produktionen inte står still. Produkten i de olika stadierna 
från material till färdig produkt ska hela tiden röra sig framåt i processen. Inom lean utgör de 
olika kategorierna av slöseri hinder för det kontinuerliga flödet. Om en produkt t.ex. 
överprocesseras eller måste lagerhållas i onödan står den still i flödet och är alltså inte en del 
av ett kontinuerligt flöde. Här är det också viktigt att se att byggindustrin inte alltid är i behov 
av ett kontinuerligt flöde av produkter. I olika stadier av byggprocessen kan produkterna som 
ingår behövas väldigt oregelbundet. Det kontinuerliga flödet är viktigare för 
underleverantörerna som har flera mottagare än ett enda byggprojekt. 

 
Dragande system innebär att man bara ska producera det som efterfrågas av den sista 
mottagaren. Oftast är det en kund som är sista mottagare och det är dennes efterfrågan som 
avgör om en viss produkt ska tillverkas. Inom lean och JIT används begreppet kanban, som är 
ett japanskt ord som ungefär betyder ”skylt”. Det är en signal bakåt i produktionskedjan om 
vad som behövs. Den första kategorin av slöseri inom lean, överproduktion, ska förebyggas 
genom dragande system. Man ska inte producera mer än nödvändigt. För att dragande system 
ska vara effektivt måste kanban fungera. Det finns annars en risk att efterfrågan är högre än 
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efterfrågan, vilket kan leda till problem i form av att produkten inte levereras alls, eller för 
sent (Produktivitetsbloggen 2012). 

 
Inom byggindustrin är JIT ett sätt att undvika de problem som uppstår om material eller 
produkter som används i byggprocessen levereras för tidigt eller för sent. För att alla berörda 
parter ska veta när och hur mycket ett material eller en produkt ska levereras behövs alltså ett 
effektivt system för att kunna förutse behovet. Kanban som beskrivs ovan är ett signalsystem 
som visar när behov uppstår, men genom noggrann planering kan man förutse rätt mängd 
produkter och vid vilken tidpunkt de kommer att behövas. Det underlättar ytterligare för 
underleverantörerna att planera sin produktion och risken för variationer som beskrivs av 
Ruffa (2008) beskriver. 

 
 
2.3 BIM (Building Information Model/Modeling) 
I föregående stycke förklarades vad JIT är, alltså en metod för att kunna uppnå det flöde som 
lean strävar efter. För att kunna använda metoden JIT används olika teknologier, där BIM är 
en av dem. 

 
BIM är en förkortning av engelskans Building Information Model, eller Building Information 
Modeling. På svenska översätts det till byggnadsinformationsmodellering och förkortas också 
BIM. En BIM är en virtuell digital modell av en byggnad som ska konstrueras. 

 
Grunden för BIM startade i olika former redan under 70-talet, och i mitten av 80-talet 
skapades programmet RUCAPS som räknas som en tidig version av BIM, men utan 3D. 
Byggindustrin har haft en ganska låg grad av teknologisk utveckling jämfört med många 
andra branscher. Metoder och teknologi har varit ganska oförändrade under de senaste 50 
åren. Men med BIM tar byggindustrin ett stort steg framåt i utvecklingen (Hardin & McCool 
2015, s.9). 

 
BIM:s dubbla betydelser, Building Information Model och Building Information Modeling 
visar att BIM är både ett objekt (model) och en aktivitet (modeling). BIM är alltså någonting 
som både finns och görs. 

 
BIM innehåller mycket mer information än en ritning i CAD eftersom den innehåller 
information om byggnadens hela livscykel, inte bara hur byggnaden ser ut när den är färdig. 
BIM visar när under byggprocessen ett visst material kommer att behövas. Det gör att man 
kan göra en effektiv planering av vilket material och vilken mängd som ska användas i de 
olika delarna i byggprocessen. Om man vet när materialet kommer att behövas kan man 
planera leveranser och när olika aktörer kommer att behövas. 

 
”One of the major benefits in BIM is the unlocked potential that comes from 
having trusted information available early that make for better informed decisions. 
Similarly, understanding your partner´s abilities and the ways they work can make 
for a more meaningful dialogue and ultimately better workflows.” (Hardin & 
McCool 2015 s. XIX) 

 
Genom att rätt material levereras till byggplatsen i rätt tid blir hela byggprocessen mer 
effektiv eftersom man inte behöver vänta på material, eller att material levereras för tidigt. 
Om materialet levereras för sent bromsas byggandet och det påverkar alla inblandade aktörer 
som t.ex. underleverantörer och underentreprenörer. Om materialet levereras för tidigt kan 
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flera problem uppstå. Det främsta problemet är att material tar upp plats. På en 
byggarbetsplats finns det ofta ett begränsat utrymme och det kan vara svårt att hitta plats där 
stora mängder material kan stå i väntan på att användas. Ett annat stort problem är att material 
som förvaras utomhus är mer sårbart för väder, skador och även stöld. Att ordna förvaring och 
skydd för material som ännu inte används har också kostnader. 

 
Under byggprocessen kan oplanerade och oväntade händelser uppstå som gör att tidplanen 
förändras. Oftast innebär det att tidplanen förlängs. Detta innebär en sårbarhet eftersom 
planeringen för materialleverans också ändras. För att förebygga, stoppa eller lösa problem 
med materialleverans måste det finnas en fungerande kommunikation mellan 
byggentreprenören och leverantörerna av materialet. Det måste gå att snabbt kunna informera 
om förändringar i tidplanen så att leverantörerna kan ändra i sin planering. Detta gäller även 
för underentreprenörer som ska arbeta med ett visst material vid en viss tidpunkt. 

 
BIM är digital och genom att basera kommunikationen mellan byggentreprenören och 
materialleverantörerna på BIM kan kommunikationen bli mer effektiv än om det sker på annat 
sätt som t.ex. epost eller telefon. Om materialleverantören får tillgång till de delar av BIM 
som de har att göra med kan de själva planera sin del av byggprocessen. 

 
Inom BIM tar man hänsyn till ett antal dimensioner, som benämns BIM3D, BIM4D osv., se 
figur nedan: 

 
• Dimension 1-2 utgörs av en traditionell ritning med längd och höjd 
• Dimension 3 utgörs av djup och visas i datorprogram, t.ex. CAD. 
• Dimension 4 utgörs av tid och används för att visa byggnadens hela livscykel. 
• Dimension 5 utgörs av kostnader och används för att visa var och när olika kostnader 

för byggnaden uppstår (Ashrae 2009, s.5, Bimtalk 2013). 
 

Figur 2: BIM3D-5D 
 

 

 
(Tekla 2015) Bilden visualiserar BIM3-5D. 
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BIM3D är en tredimensionell ritning över en byggnad, BIM4D visar utvecklingen över tid, 
BIM5D visar var, när och hur stora kostnader som uppstår under processen. Fler dimensioner 
än dessa fem är under utveckling och i framtiden kan de komma att tillämpas i byggindustrin. 
Dimension 6 utgörs av hållbarhet och dimension 7 utgörs av användbarhet (Bimtalk 2013). 
BIM innebär alltså flera olika stadier, och alla byggprojekt använder inte alla av de stadierna. 
Även utan BIM kan ett byggprojekt ha olika stadier av avancerade ritningar och samarbete 
mellan parterna. BIM Alliance är en ideell förening som består av aktörer som arbetar med 
BIM. De har tagit fram en modell som beskriver graden av mognad i hur integration av 
ritningar i byggprocessen ökar och vilken teknologi som används i de olika mognadsnivåerna. 
”I dagsläget går frontlinjen i BIM-användningen i den svenska byggsektorn i gränslandet 
mellan nivå̊  2 och nivå̊  3. I huvuddelen av pågående projekt befinner man sig dock snarare   på̊ 
nivå̊  1. ” (BIM Alliance 2016, s.6) 

 
Figur 3: Teknologi på olika nivåer 

 

 

(Trafikverket 2015) 
Modellen visar vilken teknologi som används i de olika nivåerna från traditionella ritningar i 
CAD till utvecklad användning av BIM, och ökningen av integration och samarbete mellan de 
olika parterna som är inblandade i ett byggprojekt. Exempel från Trafikverket. 

 
BIM är ett verktyg för samarbete mellan olika parter i ett byggprojekt och det finns flera olika 
varianter av samarbete. En av de vanligaste varianterna är DB (Design-Build). DB innebär att 
byggherren har ett enda övergripande kontrakt med entreprenören/byggföretaget. I det 
kontraktet ingår en bestämd budget som entreprenören ska hålla sig till. Detta kallas ”design 
to the budget” till skillnad från ”budget to the design”. (Hardin & McCool 2015, s.56) Med 
hjälp av BIM kan alla parter, från byggherre till entreprenör och underentreprenörer ta del av 
byggprocessen och se till att den följer budget. 
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I alla former av samarbete krävs gemensamma förhållningssätt och i BIM är det väldigt 
viktigt att alla inblandade parter är informerade redan från början om vilka format och 
standarder som ska användas. Detta ska vara angivet redan i grundritningen så att det inte blir 
några missförstånd senare i processen. (Hardin & McCool 2015, s.86) Ett gemensamt verktyg 
som BIM är ineffektivt om parterna som använder det inte använder det på samma sätt. 
Alla verktyg har syftet att förenkla arbete och BIM gör det lättare automatisera många 
uppgifter som förut tog lång tid och riskerade att få felaktigt resultat (Hardin & McCool 2015, 
s.190). 

 
 
 
3 Metod 
Detta examensarbete är uppbyggt med en litteraturstudie för en djupare förståelse för ämnet. 
Litteraturstudien finns i kapitel 2: Teori. Intervjuer, platsbesök, möten och seminarier har 
genomförts för att samla mer information och kunskap om ämnet. 

 
 
3.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudier genomfördes för en djupare förståelse av ämnet och för att bidra till att hitta 
svar till olika frågeställningar samt för att få en helhetsblick för att hur man ska kunna lösa 
problem på ett bättre sätt. Några olika källor som kurslitteratur, tidigare gjorda 
examenarbeten, forskningsarbeten samt artiklar studerades för inspiration och kunskap. I 
referenslistan finns alla källor angivna. 

 
3.2 Egna observationer 

Eftersom inköp av material utgör den största delen av den direkta kostnaden i ett projekt är 
det viktigt att studera hur situationen ser ut i verkligheten inom byggarbetsplatser. Det krävs 
att man studerar processen från produktionsförberedelse till produktionsavslut. 

 
3.3 Intervjuer och platsbesök 

Intervjuer och platsbesök genomfördes för att få en överblick att hur 3D modellen används på 
en arbetsplats och kan ge förbättrat resultat för materialhantering i form av fokus på säkerhet 
och tid. Intervjuer gjordes med fyra tjänstemän och en platschef i två av Veidekkes 
projektgrupper. Frågorna kretsar kring hur Veidekke definierar BIM och när det kommer in i 
projektet. 

 
 
3.3.1 Osäkerheter 
Under intervjuerna upptäcktes det att någon person ibland inte hade uppfattat frågorna rätt på 
grund av att intervjufrågorna ibland inte var tillräckligt validerade vilket ledde till osäkra svar. 
Ett annat problem var att intervjuerna skedde på ett väldigt begränsat antal byggarbetsplatser 
vilket gjorde att undersökningen begränsades. 

 
3.4 Möte och konferens 

Inledningsvis deltog vi i ett ICE (Integrated Concurrent Engineering)-möte. På mötet brukar 
VDC  (Virtual  Design  and  Construction)-ingenjörer  delta  som  hjälper  till  att  nå  målet på 
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snabbast möjliga sätt. Syftet med detta möte är att baka ihop organisationen och processen 
inom VDC. 

 
”VDC – Virtual Design and Construction - är ett arbetssätt som  integrerar 
virtuella modeller mellan olika discipliner i projektering och produktion. VDC 
fokuserar på hela arbetsprocessen, vilket inkluderar organisationens arbete och 
metoder för korta och effektiva beslutsvägar.” (Veidekke 2017) 

 
ICE-möten hålls varje tisdag på Veidekkes huvudkontor där samtliga involverade i 
projekteringen träffas under en hel dag och arbetar tillsammans med projekt. 

 
 

Figur 4: ICE-möte som del av involverande byggprocess 
 

 

(Veidekke 2017) 
ICE-möten är en av många viktiga beståndsdelar för att involvera inblandade parter i 
byggprocessen. ICE-möten är i sig involverande där deltagarna arbetar nära varandra och 
snabbt kan fatta beslut kring gemensamma frågor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Resultat/Analys 
Som nämnts under kapitlet Metod användes olika sätt för att komma fram till rätt information. 
I resultatdelen av rapporten följer en sammansättning av de utvalda viktiga svar som  samlats 
in från seminarier, intervjuer och samtal. 
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4.1 Seminarier om bygglogistik 

Vi deltog i två seminarier på Chalmers och Högskolan i Borås inom kursen Bygglogistik. I 
avsnittet nedan beskriver de två föreläsarna hur de definierar ordet bygglogistik ur olika 
perspektiv beroende på i vilken sorts stadsmiljö (tät/gles) projektet genomförs. 

 
4.1.1 Centrum för Management i Byggsektorn 
På Chalmers tekniska högskola den 7:e april 2107 deltog vi i seminariet ”Bygglogistik i tät 
stadsmiljö” där Viktoria Sundquist (1), universitetslektor från CMB, Centrum för 
Management i Byggsektorn, diskuterade bygglogistik. CMB är Sveriges främsta forum för 
managementfrågor inom samhällsbyggnad. CMB bildades 1998 som ett långsiktigt samarbete 
mellan Chalmers tekniska högskola och den svenska samhällsbyggnadssektorn. Dess 
övergripande målsättning är att, i en alltmer komplex miljö, stimulera till ett moderniserat 
ledarskap som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. Sundquist började seminariet med att 
analysera vad begreppet bygglogistik betyder. Hon definierade det som ett effektivt sätt att 
planera, genomföra och styra förflyttning och lagring av material. Byggprocessen är en 
försörjningskedja som börjar långt bak hos materialtillverkare i fabrik. Flödet av material och 
resurser är inblandat inom byggprojekt och kräver mycket planering. Tidig logistikplanering 
inom projektering leder fram till mer effektiv och verkningsfull materialleverans till 
byggarbetsplatsen. 

 
På seminariet presenterades följande rekommendationer: 

 
Ställ krav på bygglogistiken - i alla led 
Logistiken är blodomloppet i byggbranschen. Välj logistiklösning noggrant. Hur logistiken 
organiseras handlar inte primärt om effektiv logistik utan om en effektiv byggprocess. 

 
Planera tidigare 
Noggrann och tidig planering (ledtider, parkering, transportsätt, lagerhållning mm) i 
förstudien och planeringsfasen för att förebygga ständig omplanering. Logistikkoordinering 
måste vara etablerad. Utse en logistikansvarig. 

 
Koppla en internt med externt 
Betrakta byggplatslogistik och försörjningslogistik som en helhet för att undvika 
suboptimeringar. 

 
Samverka mera 
Utnyttja IT-lösningar som plattform för samverkan. 

(Sundquist 2017) 

 
 
4.1.2 Bygglogistik och industriellt byggande 
På Högskolan i Borås den 14:e december 2016 deltog vi i seminariet ”Bygglogistik och 
industriellt företagande” där Martin Rudberg (2), professor i bygglogistik vid LIU 
(Linköpings Universitet) i Norrköping, diskuterade onödiga förflyttningar som ska undvikas 
för att det kan orsaka extra kostnader. Under seminariet användes det skriftliga materialet 
Bygglogistik och Industriellt byggande (Rudberg 2015). En studie under 20 arbetsdagar vid 
en byggarbetsplats gav följande observationer: 
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Flyttas gods: ca 30 000 SEK 
Leta efter gods och truck: ca 20 000 SEK 
Totalt ca 50 000 SEK per månad 
Vad innebär detta för bygget? 
I detta fall: budget på ca 60 000 000 SEK 
Ca 5 % vinstmarginal ger 3 000 000 SEK 
Anta ca 6 månaders intensiv fas med materialhantering. 
Total kostnad för förflyttningar under denna fas: 300 000 SEK 
Alltså ca 10 % av byggets vinstmarginal. 

 
På seminariet presenterades följande rekommendationer: 

 
Slutsats: För mycket material på byggarbetsplatsen ger en falsk trygghet som skapar onödiga 
kostnader för lagring, hantering, kassation och svinn. 

 
Rekommendation: Sträva efter mer behovsstyrda leveranser som till större andel levereras 
direkt till inbyggnadsplats baserat på förbrukning till nästa planerade leverans. 

 
Att beakta: Sträva efter mer ”JIT-drivna” leveranser, men då antalet anlöp också 
driverkostnader krävs samordning/ samlastning för att få det att fungera. 

 
Rudberg hävdar att entreprenörer oftast är dåliga på att tydliggöra sina krav gällande hur de 
vill ha materialet levererat till byggarbetsplatsen. Och leverantörer är sällan lyhörda om vad 
som kan göras för att säkerställa perfekta leveranser. Rudberg uppmanar entreprenörerna att 
sträva efter att etablera en gemensam leveransplanering där hänsyn tas till såväl byggets som 
försörjningskedjas förutsättningar. Det finns många aktörer inom byggindustrin som har olika 
leveranskrav. För att lyckas med alla detta krävs en leverensansvarig/logistikansvarig som har 
huvudansvaret för leveransplanen (Rudberg 2016). 
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Figur 5: Bygglogistik 
 

 

 
 

(Rudberg 2015) 
Figuren visar ett flödesschema över bygglogistik med dess olika parter och handlingar. 

 
Bygglogistik är ett komplicerat arbete då det kräver materialsortering och transporter på 
byggarbetsplatsen, material som ska lyftas och mycket mer. Effektivisering inom logistik och 
transporter kan reducera byggkostnaden med 20 % enligt forskningen (Rudberg 2015). 
Logistiken kan effektiviseras genom att ha erfarna personer som är logistikansvariga och 
genom att köra in lastbilar som har rätt storlek för den arbetsplatsen som tar emot. 

 
Figur 6: Transporter från leverantörer till produktion 

 

 

(Rudberg 2015) 
Figuren visar hur transporter sker från leverantörer till produktion via tillverkning och 
distribution. Notera att vissa leveranser inte går via tillverkning, utan direkt till produktion. 
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4.2  Intervju och samtal 
I detta avsnitt sammanställs de utförda intervjuerna. Intervjufrågorna redovisas i bilaga 1. 

 
Intervjupersoner och datum för intervju 
William Dahlström, trainee, Veidekke [2017-03-03] 
Julia Svedberg, arbetsledare/VDC-ingenjör, Veidekke [2017-03-08] 
Soha Eldaba, kalkylator, Veidekke [2017-03-08] 
Joakim Kinander, platschef, Veidekke [2017-03-30] 
Emilie Gustavsson, arbetsledare, Veidekke [2017-04-12] 
Maria Olander, arbetsledare, Veidekke [2017-04-12] 
Joakim Örn, VDC-ansvarig Veidekke [2017-04-19] 

 
 
4.2.1 William Dahlström, trainee, Veidekke 
[2017-03-03] 

 
William Dahlström tolkar BIM som någon sorts visualisering av en modell som även 
innehåller information kan plockas ut ur den. Veidekke profilerar sig genom att använda 
många 3D- modeller i olika projekt. Utgångpunkten är att det ska användas i alla kommande 
projekt. Det vanliga tillvägagångssättet är att använda ritningar men en 3D-modell används 
som ett komplement. 

 
När det arbetas med projektering kommer begreppet BIM in när det gäller 
kollisionskontroller. Olika installatörer har modellerat var t.ex. olika rör för ventilation och el 
placeras. I trånga utrymmen kan det ofta leda till problem. Dahlström ansvarar för 
kollisionskontroll i det nya projektet som ska utföras. På projekteringsmöten diskuteras det 
och hittas lösningar på de problem som har uppstått, vilket är en del av projekteringen. 

 
När sedan projekteringen övergår till produktion används återigen mer visualisering. 
Modellen används för att tydligt visa hur ett objekt ska installeras, och vad som har tänkts 
byggas på detta sätt. Det gör förstås helheten bättre, sedan finns det även en informationsdel 
där man kan markera objekt; vad det är för typ av objekt och vad är det typ av material och 
dimensioner. Den vanligaste orsaken till kollision under projekteringen är att olika aktörer 
arbetar med olika program och inte alltid har all information framför sig. 

 
Veidekke brukar hämtar in alla ritningar från de olika underentreprenörerna till Solibri (ett 
dataprogram för visualisering av byggprocesser, författarnas anmärkning) för att där 
undersöka vad som kan krocka. Det får arbetas mycket med den samordningen. Då arbetet 
utgår efter att lösningen hittas, t.ex. att ventilationsrören ska placeras först och att alla andra 
därefter ska anpassa sig efter det, eller att hitta nytt lösning på problemet. Allting sker 
parallellt. Det är svårt att ha en uppfattning av hur mycket det kostar att skapa en riktig bra 
BIM som kan användas under projektets gång. 

 
Det finns olika skeden i hela byggprocessen. I ett tidigt skede börjar man med att skapa en 
programhandling, dvs. hur själva byggområdet ska se ut och hur området ska utvecklas. 
Därefter skapas systemhandlingen. Där beskrivs med grova drag huset med innerväggar. Det 
är en tidig modell som oftast skapas hos byggherren, och när denne vill beställa projektet 
kontaktar han Veidekke på entreprenadsidan och diskuterar kalkyl som man har baserat 
systemhandlingen på. Sedan när entreprenören lyckas att få projektet får  de 
systemhandlingen,  därefter  börjar  entreprenören  med  att  göra  om  systemhandlingen    till 
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bygghandling, som är planen man ska bygga efter. Det ärvs tidigare material som ska 
bearbetas och göras färdigt. Kollisionskontroll sker i systemhandlingen. 

 
Planering och projektering är parallella. I grovplaneringen kan ibland BIM användas, men 
planering efter modellen är ett problem. Det är inte säkert att det finns  tillräckligt med 
material som kan användas enligt BIM, men med en bra grundmodell kan uppdateras vid 
behov. Sedan kan man modellen utvärderas och användas vid i planeringen i nästa projekt när 
man börjar visualisera byggprocessen. 

 
I modellering ligger fokus på stomme, bottenplatta, väggar och i vilken ordning huset ska 
byggas. Detta är till hjälp ute i produktionen för att alla yrkesarbetare ska veta vad som ska 
utföras under arbetsdagen. Dahlströms tanke är att aktivt kunna involvera yrkesarbetaren för 
att de ska inspireras och för att förstå helheten. I projektet kan informationsskärmar placeras 
så att alla kan se byggprocessen och gå igenom modellen. Arbetsledaren kan ha modeller i 
Ipad ute på bygget. Det finns platsdatorer på bygget som är tillgängliga för alla. 

 
Det är svårt att säga hur mycket spill som kan minskas genom att använda BIM. Det handlar 
mycket om hur mycket detaljer som är planerade redan under projekteringen. Den BIM- 
version som Dahlström mest använder är främst för att lösa problem med kollisionskontrollen, 
annars är det ganska informationsfattig. Fokus på rätt information är väldigt viktigt. Det 
handla om hur komplext projektet är. 

 
Figur 7: Kollisionskontroll 

 

 

 
(Foto: Kazhal Zarza) 
Figuren visar kollisionskontroll med hjälp av 3D-program. 
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4.2.2 Julia Svedberg, arbetsledare/VDC-ingenjör, Veidekke 
[2017-03-08] 

 
När Veidekke kodar för att integrera modeller lägger alla projektörer in modellerna och ser till 
att de ligger i rätt koordinat. En av dem styr koordinat och så får alla andra anpassa sig efter 
det. Syftet med modellers integration är att kommunicera och att säkerställa så att det inte 
uppkommer några krockar. Projektörerna kan ta ut alla mängder som efterfrågas i modellen i 
väldigt tidiga skeden för t.ex. dörrar, fönster eller annat. Projektörerna skulle kunna hämta 
själv från Solibri men kunskapen finns nog inte där i kalkylatoravdelningen, enligt Julia 
Svedberg. 

 
I produktionsskedet används inte programmen för att mängda, istället används 
pappersritningar. Svedberg använder BIM till den slutliga produkten. Det används till att göra 
husen smart, dvs. att funktioner i huset enkelt kan anpassas efter olika förutsättningar. I 
produktion används BIM för att se hur produkten ska se ut och för att se komplicerade ställen 
som är svårt att se i 2D, t.ex. i teknikrum där många rör och ledningar blandas. 
Visualiseringen används för personer som ska bygga men inte för att beställa material. BIM 
används mest för att kommunicera och visualisera och säkerställa att det inte uppkommer 
krockar. 

 
4.2.3 Soha Eldaba, kalkylator, Veidekke 
[2017-03-08] 

 
Soha Eldaba använder kalkylprogrammen Maps och Bluebeam (för att mängda). Hon 
använder inte mycket Solibri (3D-modellering) eftersom hon fortfarande är osäker ifall de 
kodat allting i modellen rätt. Så länge hon inte litar på modellen så kan hon inte mängda rätt. 
Eldaba mängdar allt man kan se: innerväggar, ytterväggar, ytskikt, tak, med ritningar i PDF. 
Bluebeam används för att göra A-ritningar som ligger till grund för grova 
kostnadsberäkningar, att göra offertförfrågningar och att kontakta underentreprenörer. 

 
4.2.4 Joakim Kinander, platschef, Veidekke 
[2017-03-30] 

 
Platschefen och arbetsledaren har tillgång till 3D-modeller i ett av det pågående projekten. 
Informationsskärmar finns på bygget. Platsdata finns tillgängligt speciellt för yrkesarbetare 
för att involveras i visualiseringen. Joakim Kinander förklarar tydligt hur Solibri fungerar. Det 
bästa med programmet är sektionering. Det innebär att man delar in huset i olika sektioner 
som t.ex. badrum. Sedan kan man t.ex. gömma varje element i badrum och gå igenom vägg, 
golv eller takdetaljer. Planeringsverktyget i Solibri är också helt fantastiskt, enligt Kinander. 
Men han förklarar att vanlig 2D-ritning är det som gäller som grund. Även om 3D-modellen 
stämmer med 2D-ritningen är det bara 2D-ritningen som gäller juridiskt om det skulle bli 
problem med att man har byggt enligt fel mått eller liknande. 
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Figur 8: Solibri i produktionsskedet 
 

 

(Foto: Kazhal Zarza) 
Figurer visar Solibri i produktionsskedet. Huset delas in i olika sektioner. 

 
 
 

4.2.5 Emilie Gustavsson, arbetsledare, Veidekke 
[2017-04-12] 

 
Beställning av badrumsmoduler är en av Emilie Gustavssons arbetsuppgifter. Veidekkemax 
har byggt prefabricerade element. Modulerna kommer in i bygget vid separata tillfällen för att 
det är ont om platser på bygget. Planeringen av leveransdatum görs tidigt för att 
beställningarna inte ska bli försenade. För att säkra leveransdatumet skickas påminnelse via 
mejl till leverantörer ungefär en vecka innan den bestämda dagen. Tät kontakt är en bra 
säkerhet för att få fram materialet i rätt tid och i rätt mängd. För bland annat tunga och stora 
material behövs det mycket utrymme och en noggrann planering krävs. Beställningarna sker 
efter ritningar vid olika tillfällen. 
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Figur 9: Badrumsmodul 
 

 

 
(Foto: Kazhal Zarza) 
Figuren visar badrumsmodul som levereras prefabricerat. 

 
 
4.2.6 Maria Olander, arbetsledare, Veidekke 
[2017-04-12] 

 
Maria Olander tycker att prefabricerade element underlättar jobbet ganska mycket eftersom 
det minskar materialbeställningen. Man slipper gå igenom detaljer för hur t.ex. ett badrum ska 
kaklas eller hyra in kakelsättare osv. På det sättet är det enklare men en sådan badrumsmodul 
innebär risk eftersom det är ett tungt betongelement som ska går ner i bygget. Det behövs 
mycket noggrann logistikplanering. Materialbeställningen genomförs via telefon eller mejl. 

 
För logistikplaneringen gör Veidekke en ADP (arbetsplatsdisposition)-plan i Sketchup som 
utvecklas steg för steg i projektets utveckling. BIM används inte i för den uppgiften. I 
Sketchup står det var material ska hanteras och placeras. T.ex. visualiseras vart ska bilarna ska 
köras. En kopia av modellen skickas till leverantörerna. När det är dags för leveranser är det 
kanske inte alltid samma förare, därför krävs en tydlig logistikplanering som kan minska 
slöseri. På arbetsplatsen visas vägarna med pilar, skyltar osv., eftersom det Veidekke inte 
alltid kan veta om leverantörernas chaufförer har tillgång till Sketchup. Därför är det är viktigt 
med ordentliga anvisningar på plats. 

 
Olander var inte säker på att användning av 3D-modeller kan underlätta 
materialbeställningprocessen för det ska mängdas ganska mycket. Det ska testköras med en 
lika stor lastbil som prefabmaterialet kommer på för att se om den klarar alla svängradier eller 
ej. Det står en stor kran på plats under hela tiden i bygget för att lyfta alla Prefab element och 
det finns ytterligare en kran för gjutna betongelement. Kranarna kan flyttas senare under 
byggprocessen för att skapa bättre framkomlighet och mer arbetsyta. 
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4.2.7 Joakim Örn, VDC-ansvarig Veidekke 
[2017-04-19] 

 
Vi intervjuade Joakim Örn angående framtida studier för BIM inom Logistik. 

 
Kan det möjligt att lägga till flera funktioner t.ex. så som notis, kalender etc.? 
Om du menar i objekten i modellen så finns det fria fält där det går att lägga in information 
om leveranstider, länkar till kalender osv. Men det är inte en färdig funktionalitet för notiser 
osv, utan det är i så fall något som måste utvecklas av en programmerare. 

 
Vilken storlek för projekt är det värt att skapa ett komplett 3D, 4D eller 5D version som 
är användbart för alla aktörer? 
Det är i princip värdefullt att skapa en komplett 3D-modell i alla typer av projekt. Ska du 
skapa ritningar kan du lika gärna basera dem på en modell som att rita dem i 2D. I en 4D 
kartlägger du hur processen ser ut i förhållande till vår produkt, alltså hur vi ska uppföra 
huset, bron, vägen eller vad det nu kan vara. 4D är framförallt kraftfullt när  du  har en 
komplex process, exempelvis med många olika aktörer på en begränsad yta. Men även 4D 
lämpar sig i de allra flesta typer av projekt där du verkligen vill kartlägga processen och få en 
ökad förståelse hos dem som ska utföra arbetet. 5D ser jag som ett naturligt steg när vi 
kopplar ihop våra BIM-objekt med kostnader och kan få variationen över tiden i projektet, där 
är vi dock inte riktigt än i utvecklingen. 

 
Varför skapar Veidekke inte dimension 4 som utgörs av tid och används för att visa 
byggnadens hela livscykel och dimension 5 som utgörs av kostnader och används för att 
visa var och när olika kostnader? 
Vi skapar 4D modeller i en hel del projekt i Veidekke. Dock har det avtagit lite det senaste 
året pga. ett byte av programvara och idag är det därför färre projekt som använder det. Vi 
håller på att se över nya programvaror att använda för 4D-modellering, och i Veidekke Norge 
har vi för några månader sen tecknat ett ramavtal för användningen av programvaran Synchro. 

 
Har ni använt visualiseringen av BIM-modellen kopplat till logistik med fokus på JIT? 
Det är i så fall i projektet Pyramiden i Stockholm där vi hade en väldigt genomarbetad BIM 
och jobbade intensivt med logistik. Är dock osäker på om de gjorde någon visuell koppling. 

 
4.2.8 Sammanfattning av intervjuerna 
Sammanfattningsvis användes BIM i varierande grad och för olika syften av de olika 
yrkesrollerna. Alla intervjupersoner kunde se potentialen i BIM, även om de själva inte 
använde det fullt ut. Vi vill här understryka att de intervjuade har olika roller och 
arbetsuppgifter vilket är orsaken till att användningen av BIM varierar. 

 
Tabell 1: Intervjusammanfattning 

 
Intervjuperson Användning av BIM 
Dahlström Ja, för att lösa problem med kollisionskontrollen 
Svedberg Ja, till den slutliga produkten för att göra husen smart 
Eldaba Nej, istället Maps och Bluebeam för att mängda 
Kinander Ja, för planering och sektionering 
Gustavsson Ja, för att hantera prefabricerade moduler 
Olander Nej, istället används Sketchup 
Örn Ja, för att kartlägga processer 
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4.3  Observationer i projekt 
Vi observerade Renoveringsprojekt Gamle Port (byggnaden är 3400 m2 på Trädgårdsgatan i 
Göteborg). När det gäller materialleverans fungerar logistiken annorlunda för 
ombyggnadsprojekt. Här används inte BIM. Maskiner och verktyg som lyftkranar kräver 
tillstånd som kan ta flera månaders process. Planering är en kritisk nyckelfaktor i hela skedet. 
Material kan inte lagras i varje våning eller rum på grund av att rivning och ombyggnad sker 
samtidigt. Det finns inte utrymme och av säkerhetsskäl som exempelvis stabilitet och 
rörelserum för arbetarna. Det är ostabilt att ställa materialen på t.ex. tillfälligt golv. På grund 
av de varierande förutsättningarna är det svårt att tillämpa JIT på varje byggprojekt och 
moment. Det är svårt att kunna tillämpa logistiken i BIM, BIM hjälper mer med 
visualiseringen än hur material kan levereras i rätt tid och rätt mängd. 

 
Figur 10: Lyftning och sänkning av material 

 

 

 

 
Bilden visar exempel på logistikarbete på byggarbetsplatsen: lyftning och sänkning av 
byggmaterial i trånga utrymmen kräver god logistisk planering. (Foto: Ann Vu) 

 
 
 
Sammanfattningsvis gav inte observationerna några konkreta exempel på hur BIM används. 
Trots det fick vi ändå en god inblick i bygglogistik på plats. 
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5 Diskussion 
 
I detta avsnitt följer en diskussion av resultatet av våra intervjuer och observationer på 
seminarier och Veidekkes verksamheter. 

 
 
5.1 Logistik 
Våra studier av seminarierna visar att transportlogistik och bygglogistik fortfarande står i 
fokus i byggprojekten. Det finns olika problem med mellanlagring för material i form av 
fuktskador, risk för stöld osv. I detta arbete ligger fokus på att JIT betyder just in time, 
begreppet förklarar att materialleveranser ska vara i rätt tid, i rätt mängd och till rätt plats. 

 
Byggprojekt är en process där många aktörer är involverade och det kan uppstå komplexa 
relationer mellan de olika aktörerna där alla har annorlunda krav på materielleveranser i olika 
tider, förpackningar osv. Det är oftast byggarna som är dåliga att tydliggöra sina krav hur de 
vill ha leveranser, vilket sin tur orsakar att olika problem kan uppkomma. Slöseri är det ett av 
de viktiga problemen som sker på arbetsplatser varje dag och det kan t.ex. innebära att man 
väntar på material eller flyttar på material. 

 
För att klarlägga brister som finns i logistiken gick vi igenom statistiken kring kostnader 
kopplade till onödiga förflyttningar från Rudbergs seminarium. Rudberg vid LIU hävdar att 
det finns många onödiga förflyttningar efter olika krav och väntan i arbetsplatser som tar extra 
tid och det kostar mycket mer än vad som redan var bestämt. Rudbergs slutsatser och våra 
observationer är motstridiga. Vi besökte två av Veidekkes byggarbetsplatser. På båda 
platserna, ett ombyggnadsprojekt inne i Göteborgs centrum och en nyproduktion, hade 
arbetsgruppen bra och noggranna lösningar för materielleveranser och APD-plan. Alla 
byggarbetsplatser är unika och Rudberg baserar sina observationer på mångårig forskning. 
Hans observationer stämmer tveklöst men i just vår observation var logistiken mycket 
välplanerad. 

 
 
5.1.1 Olika typer av projekt 
Problemen med logistik beror delvis också på vilken typ av projekt det gäller: nybyggnad, 
ombyggnad eller industriell byggnad. De olika grader av logistisk komplexitet som uppstår i 
ombyggnation kan skapa viss osäkerhet, först och främst i form av byte av byggherre, svår 
koordination mellan olika delar av byggnader, svårt att förstå processen, transportörsproblem 
på grund av det fysiska läget, olika tolkningar och olika kundperspektiv. I nyproduktionen 
finns en bra APD-plan med hjälp av Sketchupfiler som finns på arbetsplatser och kopia som 
skickas till kunden men det betyder inte att man självklart kan få leveranser i rätt tid och plats. 
I nyproduktion var logistiklösningar beroende av materialbeställningar, t.ex. om företaget 
beställer vanliga gipsskivor eller andra sorters material jämfört med moduler som är redan 
byggda i fabrik. 

 
 
5.1.2 Industrialisering 
Forskningen visar att industrialisering i byggbranschen kanske ligger efter när den jämförs 
med andra branscher. Investering i nya maskiner kan leda till mer effektiva byggarbetsplatser, 
men det stora klivet framåt i utvecklingen gäller planeringsverktygen. Som beskrevs i 
teorikapitlet har metoder och teknologi har varit ganska oförändrade under de senaste 50 åren. 
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Men med BIM tar byggindustrin ett stort steg framåt i utvecklingen (Hardin & McCool 2015, 
s.9). Det finns olika digitala hjälpmedel som kan underlätta ökad industrialisering. Det hålls 
olika seminarier och workshops för att hitta en gemensam lösning. För att få störst effekt av 
industrialisering behöver byggets alla delsystem (grundläggning, bärande stomme, 
klimatskydd, försörjningssystem med mera) hanteras på ett industriellt sätt. 

 
Planering och bättre samarbete i kommunikationen är möjligtvis något som positivt kan 
påverka minskat slöseri. Det är alltid bra att lägga krav för logistikplaner i ett tidigt skede. 
Logistiken kan underlättas på flera andra sätt, bland annat genom att hålla arbetsplatserna rena 
och välskötta så att man enkelt hittar det man behöver. Även arkitekten påverkar 
möjligheterna till bättre logistik på byggarbetsplatsen, genom att tänkta på hur man ska flytta 
materialen inne i huskroppen, förklaring för olika dörröppningar osv. Dessa olika sätt att 
underlätta logistiken ligger helt i linje med Ohnos vision om att ett företags produktion skulle 
fungera smidigt utan hinder, vilket kräver eliminering av slöseri (Ruffa 2008, s.17). 

 
 
5.2 Digitalisering 
BIM är ett av de verktyg som används allt mer i större projekt de senaste åren. Inom BIM tar 
man hänsyn till ett antal dimensioner, som benämns BIM3D, BIM4D osv (se teorikapitlet): 

 
• Dimension 1-2 utgörs av en traditionell ritning med längd och höjd 
• Dimension 3 utgörs av djup och visas i datorprogram, t.ex. CAD. 
• Dimension 4 utgörs av tid och används för att visa byggnadens hela livscykel. 
• Dimension 5 utgörs av kostnader och används för att visa var och när olika kostnader 

för byggnaden uppstår (Ashrae 2009, s.5, Bimtalk 2013). 
 
Som sagt finns det redan olika tolkningar av vad detta innebär i praktiken. Enligt studierna 
och intervjun när det gäller BIM skiljer sig åsikterna om hur mycket information BIM kan 
bära och vilken nytta den kan göra. 

 
BIM fungerar inte för alla aktörer pga. bristande eller otillräckliga kunskaper om 
dataprogram. Inga officiella utbildningar inom programmen har genomförts än. Svedberg 
exempelvis är självlärd. BIM har inte alltid stort användningsområde för JIT på grund av att 
vissa aktörer inte känner stor säkerhet eller riktighet i resultatet. Eftersom BIM förutsätter 
samarbete baserat på informationsutbyte mellan olika aktörer krävs att alla inblandade är 
förtrogna med BIM-systemet. Det är fullt förståeligt att aktörer fortfarande använder sig av 
traditionella, beprövade metoder baserade på 2D-ritningar, men för att BIM ska kunna nå sin 
fulla potential behöver tilliten till systemet öka. 

 
Det är inte bara BIM som inte används fullt ut, utan själva konceptet lean som BIM bygger på 
(se teorikapitlet). Trots att lean enligt Koskela är effektivt inom byggindustrin återstår 
fortfarande mycket av traditionella koncept för byggande. Själva byggprocesserna är snabbare 
och mer komplexa än förut, och det är vanligare att olika parter ska samarbeta och dela på 
olika resurser. Problemet är att de olika parternas samarbete inte är tillräckligt välplanerade. 
”The reliable release of work from one crew to the next is assumed or ignored” (Koskela et al. 
2002 s.216). 
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5.2.1 Planering 
 
För Veidekke är BIM en slags visualisering av en modell som även innehåller information 
kan plockas ut ur den. Företaget profilerar sig genom att använda BIM3D i stor utsträckning. 
Solibri är ett program som är kopplat till arkitekt, konstruktion, el, installationsritningar som 
har fokus på kollisionskontroll. VDC-ingenjörer har kontrollansvar för eventuella kollisioner. 
I Veidekke brukar olika aktörer träffas i ett modernt projekteringsmöte, ICE-möte, där de 
åstadkommer en produkt tillsammans när de sitter gemensamt i arbetsplats. För att lyckas med 
högre implementeringsgrad av BIM bör nyckelpersonen för BIM vara med på ICE-möte. 

 
• Nyckelpersoner kan ta beslut på plats 
• Nyckelpersoner kan hantera modellen 

 
Syftet med ICE-mötet är att i en mer social situation lösa problem på arbetsplats, eftersom bra 
idéer på lösningar kan undersökas i grupp. Ett värdeskapande samspel mellan alla aktörer i 
alla skeden ger vinnande projekt. Som beskrevs i teorikapitlet är underlåtenhet att utnyttja 
mänsklig potential en av de åtta slöserierna inom lean (Your Career Academy 2003). 

 
Det är lättare att plocka upp information från 3D-modeller i istället traditionella 2D-modeller. 
Det finns flera fördelar med att använda i BIM i ett projekt. Framförallt  kan 
arbetsberedningen göras i modellen, då man lätt kan identifiera riskfyllda moment och alla 
inblandade kan se vad ska göras och komma med sina förslag på lösningar. Den stora fördelen 
är att visualiseringen av vad man ska bygga, samordna, planera och beställa görs i ett tidigare 
skede vilket leder till att man sparar tid i produktionen. 

 
Den allmänna nyttan av att man använda BIM-modellen är att man kan visualisera tidplanen 
så att man kan ser hur projektet växer fram vilket ökar förståelsen hos alla inblandade i 
projektet. För att sammanfatta fördelarna med BIM i byggprocessen: 

• underlättar arbetet för alla inblandade 
• man strävar mot samma mål 
• en bättre samordning 
• ökad förståelse och delaktighet i projektet 
• förbättrad analys 

 
Det kommer ställa helt andra krav på medarbetarna, och även på underentreprenörer. Att man 
är tvungen att ta in den nya tekniken i sin verksamhet kommer leda till väldigt positiva 
effekter i alla delar av processen. 

 
5.2.2 Riskhantering 
Byggbranschen har olika komplexa relationer och höga krav på noggrannhet som hänger ihop 
med tryggheten och säkerheten på byggarbetsplatserna. Byggprocessen är en kedja där varje 
del kan påverkas av varandra, och en bra planering i ett tidigt skede kan sänka stressen vilket 
leder till en tryggare och säkrare arbetsmiljö. Vi anser att en bransch behöver ett bra system 
för att skapa bättre och säkrare arbetsplatser. 

 
Visualiseringen som BIM innebär ger en trygghet och möjlighet att kunna påverka under 
projekteringen. Men för att visualiseringen ska fungera behövs mycket mer kommunikation 
mellan parterna. Man får vara väldigt noga att allt information finns tillgängligt, då man blir 
mer delaktig tillsammans i frågorna som kommer fram under projekteringen.  Visualiseringen 
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ger deltagarna snabbt en uppfattning om och förståelse för de kritiska delarna  i 
projekteringen. Kritiska delar kan innebära risker som måste hanteras. 

 
Med risk menas kombinationen av sannolikheten att något ska inträffa och hur allvarliga 
konsekvenserna det kan innebära. Riskhanteringen i ett projekt är väldigt viktig, och med mer 
kommunikation mellan de olika aktörerna kan alla vara aktiva och engagerade i projektet för 
att hantera risker. Genom att utnyttja gruppens samlade kompetens och erfarenhet på ett bra 
sätt med hjälp av visualisering säkerställs att man bygger med rätt kvalitet och därmed 
minskar risker. Som nämndes i teorikapitlet präglas framgångsrika organisationer av 
förmågan att inse hur variationer kan påverka resultaten negativt (Ruffa 2008 s.18). 

 
 
5.2.3 Ekonomi 
Enligt Veidekke utgör inköp av underentreprenörer och material 70-80% av en normal 
entreprenad. Därför är det av största vikt att ha har rätt kvalitet och en bra planering av 
inköpen. Som tidigare nämndes uppkommer materialspill redan i projekteringsskedet som 
påverkar beställarens ekonomi och belastar miljön. Därför anser vi att Veidekke bör ställa 
krav för bättre och effektivare programvaror som kan användas i produktion.  Koskela 
påminde så sent som 2014 sambandet mellan planering och materialspill. Veidekkes 
användning av moderna metoder och modern teknik som BIM är alltså rätt väg att gå. 

 
One key difference to the traditional critical path method scheduling is that It 
considers whether the pre-requisites for a task are in place, such as the materials 
on site,’ says Koskela. ‘Mainstream management does not recognise the 
significance of waste. This is a major challenge.’” (Aalto Shool of Engineering 
2014) 

 
Veidekkemax är ett dotterbolag till Veidekke som till att reducera prefabricerade element, 
vilket är det en bra lösning inom att mer effektivisera modellering och underlätta både 
materialhantering och beställning. Elementen tillverkas i fabrik efter kundens önskemål enligt 
ritningar. Det är dyrt att bygga personalen kan montera modulerna på plats. I olika stadsdelen 
finns det svårigheter för materialleveranser, det kan underlätta arbetet i sin tur för att man 
undvika att beställa produkt och hyra in olika underentreprenören. 



29 	

6 Slutsats 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur BIM kan öka möjligheterna för att material 
levereras till byggarbetsplatsen i rätt tid och i rätt mängd och svaret på den frågeställningen 
presenteras i detta kapitel. I svaret redogör vi för hur användandet av BIM kan öka 
möjligheterna för logistik, att material levereras till byggarbetsplatsen i rätt tid och i rätt 
mängd. Vi drar också slutsatser om hur BIM implementeras i logistik på Veidekkes 
byggarbetsplatser samt vilka fortsatta studier som kan vara aktuella att göra eller förbättra. 

 
 
6.1 Användning av BIM 
Vi har efter det att vi lärt oss mycket om BIM och intervjuat personer fått insikten och 
uppfattningen om att BIM borde användas fullt ut, och till och med upp till 5D där det är 
möjligt och redan från planeringsskedet. Man bör bestämma sig för att använda en bra 
programvara i projekteringsskedet för att kunna projektera in mer funktioner som att kunna 
lägga in material/mängd, arbetskraft, egenskaper, kostnad, enhetstid, kost/enhet. Detta kan bli 
ett hjälpmedel för byggprojekt som kan underlätta för tjänstemännens och entreprenörernas 
uppgifter. Om man lägger till en APD-plan kan man underlätta när olika moment ska utföras 
vid olika tidpunkter och när leveranser ska ske. 

 
Vi tänker oss en utökad BIM där de olika aktörerna använder de delfunktioner som i dagsläget 
görs utanför BIM, t.ex. Sketchup och Bluebeam. Tanken är att alla separata program ersätts 
av delar av samma program, i syfte att förebygga kollisioner och felräkningar. Alla 
involverade i BIM dokumenterar och uppdaterar i varje skede och moment när de utfört sina 
uppgifter. Kanske kan det bli så att framtida projekt kan fortskrida snabbare och bättre. 

 
Ett bra modellverktyg som BIM, bör vara referens för hela kedjan i byggprocessen så att 
informationen kan användas från start. Med de senaste versionerna av BIM är det möjligt att 
ha en komplett modell för att underlätta arbetet på arbetsplatsen för tidsplanering, 
inköpsplanering, kalkyl och utsättning. Att kunna koppla en modell till tids- och 
kostnadsstyrning i 4D och 5D gör att företaget kan ha större kontroll över sitt projekt. 

 
För att ytterligare utveckla användandet av BIM kan man inspireras av andra branscher som 
har använt utvecklade modeller i sina projekt. Inom dataspelsbranschen är visualisering helt 
centralt. Ett komplext system av bilder och symboler samspelar för att användaren ska kunna 
få ett tillräckligt underlag för att fatta de mest effektiva besluten. För användare som är ovana 
vid BIM är ett enkelt och tydligt symbolsystem viktigt för att minska tveksamheten mot att 
börja använda BIM. Det kan röra sig om underentreprenörer och leverantörer som endast har 
en liten del i ett större projekt, men som ändå snabbt och enkelt behöver ta del av projektets 
BIM. Tröskeln för att kunna delta i projektet genom BIM ska alltså bli lägre genom ännu mer 
användarvänlig visualisering. Det behövs troligen mer utbildning av de som ska samarbeta 
samt tydligare strategier och rutiner för att det ska fungera ännu bättre. 

 
För att återanknyta till den teoretiska bakgrunden ser vi att användningen av BIM inom ramen 
för vår undersökning leder till en ökad uppfyllelse av principerna för lean och JIT. Det vill 
säga att flera av de åtta typer av slöseri som Ohno, Koskela och Ruffa diskuterar kan 
förebyggas och stoppas med hjälp av ett systematiskt och effektivt planeringsverktyg som 
BIM. 
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6.2 APD-plans koppling till BIM 
I APD-plan rapporteras in helhetsinformation kring projektet om vad, var eller hur dagens 
arbetsmoment ska påbörjas och avslutas. Om resultatet kan mätas och användas som underlag 
för ändring, justering eller förbättring kan arbetet planeras för nästa dag, vecka eller andra 
perioder mycket mer effektivt. Vi anser att en tydlig bild av varje dags arbetsresultat kan leda 
till att skapa en konstant förbättringsmotivation för alla iblandade. 

 
Fördelar: 

• Arbetsresultat kan kontrolleras och mätas tydligt 
• Mätbara resultat kan justeras, ändras och förbättras efter målet 
• Samverkan förbättras mellan alla aktörer 
• Hela planeringen blir mer lättåtkomlig 

 
Att hålla arbetsplatsens ritning uppdaterad och aktuell är resurskrävande men samtidigt 
viktigt. Med hjälp av BIM man kan disponera hela sin arbetsplats, transporter in och ut, 
placering av lyftkran, eldragningar som behövs eller placering av leveranser, utrymningsvägar 
och samlingsplatser. Detta kan på ett väldigt enkelt sätt senare uppdateras när det behövs 
någon ändring av APD-plan eller materialhantering. Berörda parter på arbetsplatsen kan jobba 
med programmet och det underlättar uppdateringen som krävs under byggprocessen.  En 
tydlig översikt av arbetsplatsen och byggprocessen bidrar även till att skapa en säkrare 
arbetsplats. Vi vet att logistiklösningar är beroende av effektiv materialhantering, och med en 
ökad förståelse hos alla inblandade kan det leda till en mer professionell och modern 
byggprocess. En visualisering av arbetsplatsen kan leda till alla involverade i byggprocessen 
kan ha mycket tidligt bild av vad de ska göra, var materialet ska läggas och i vilket ordning 
transporter sker. På en sådan arbetsplats är det möjligt för alla, från platschefen till 
underentreprenörerna, att hitta bra och gemensamma lösningar. 

 
Sammanfattningsvis drar vi följande slutsatser: 

• BIM har en viktig funktion och stor potential för moderna byggprocesser. 
• BIM används i dagsläget i varierande grad och för olika uppgifter men inte fullt ut. 
• BIM bör användas i så hög utsträckning som det aktuella projektet kräver och medger. 
• BIM bör användas redan från planeringsstadiet för att underlätta resten av projektet. 
• BIM:s användarvänlighet ökar ju fler övriga aktörer som använder det i projektet. 

 
6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Som förslag på fortsatt forskning relaterad till användningen av BIM inom byggsektorn vill vi 
rekommendera empiriska studier kring erfarenheter av BIM4D och BIM5D. Vilka slutsatser 
kan dras av användningen av dessa verktyg? Studien kan vara jämförande med likvärdiga 
byggprojekt med BIM3D och byggprojekt där BIM inte används alls. 

 
Vi skulle också rekommendera studier kring framtida utveckling av BIM6D och BIM7D. Hur 
kan de verktygen bidra till att ytterligare minska de åtta slöserierna som är centralt i lean? 

 
Ett ytterligare förslag på fortsatt forskning kan vara hur undervisningen om BIM ser ut på 
lärosäten där framtidens ingenjörer utbildas. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 
1. Hur definierar ni BIM? 
2. Hur och vad BIM använder ni till? 
3. Hur lång tid tar det att skapa BIM i ett projekt och hur mycket kostar det? 
4. Är BIM tillämpad, användning eller hjälpmedel till planerings-, projektering-, och 

produktionsskedet? 
5. Kan BIM förbättras och effektiviseras materialhantering och logistik i Just in time? 

Och hur eller på vilket sätt? 
6. Kan slöseri minskas i produktion med mer effektivt logistiksplanering med hjälp av 

BIM i byggarbetsplatsen? 
7. Vilka svårigheter som uppstår om BIM och logistik kombineras? 
8. Vilka projekt som implementerar med BIM hos Veidekke? Varför/Varför inte? 
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