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 Förord 

Sedan 1994 har byggandet av flervåningshus i trä befunnit sig i en experimentfas. Influenser 
både från småhusindustrin och från träbyggandet i Mellaneuropa har lett till en utveckling av 
industriella byggmetoder för trähusbyggande. Två dominerande sätt har utkristalliserats; 
element- och volymbyggande. Elementen (väggar och golv) tillverkas oftast av vanliga 
regelkonstruktioner, men kan också göras av massivträ - skivor av skiktvis korslagda och 
sammanlimmade brädor. Massivträ fungerar både som bärande och yttäckande element. Vid 
volymtillverkning sammanfogas elementen redan på fabrik till volymer (rum eller flera rum) 
som fraktas till byggplatsen för montage.  

Det industriella byggandet ställer andra krav på aktörerna i byggsektorn än det 
traditionella byggandet, men erbjuder i gengäld en högre grad av kvalitetssäkring. Inom 
industriellt byggande finns ett antal olika affärsmodeller. Ju större del av byggprocessen man 
äger, desto större optimeringsmöjlighet, men också större investeringsbehov. Som beställare 
ställs man inför situationen att ett industriellt byggande har tydliga deadlines, men också 
utsikter om en säkrare investeringskalkyl med en väldefinierad produkt. Tidigare kunskaper 
om metoder och avtalsprinciper går inte att helt okomplicerat tillämpa i det industriella 
byggandet. Både beställaren och byggaren/systemleverantören av en produkt (hus) bör istället 
arbeta efter andra principer: Gemensam och striktare planering och kontroll av processer, 
förtillverkning av byggdelar, långsiktiga relationer, gemensamt utvecklat kundfokus, 
systematisk kunskapsåterföring och mätning av prestationer.  

Det industriella byggandet strävar efter att ersätta variation med kontroll. I denna 
strävan blir processen, snarare än det traditionella byggprojektet, central varför det är viktigt 
att processen är tydlig, robust och möjlig att styra för att kunna uppnå principerna i lean 
construction. Fokus ligger på att premiera flöde och värdeskapande och därmed minska på 
väntetider och sena ändringar. Minimering av slöseri är en viktig beståndsdel, där sju slöserier 
identifierats; överproduktion, lager, extra bearbetning, rörelse, defekter, väntan och transport. 
Enligt Lessings principer är automatisering av projekterings- och tillverkningsarbetet inget 
självändamål, men kan skapa den nödvändiga precision som krävs. Vår hypotes är att inte 
bara precisionen ökar, utan även kontrollen över processen. Som entreprenör kan man erbjuda 
beställaren nya typer av kvalitetsdokument för att minska osäkerheten i relationen. 

I samband med projektinitiering erbjuder det industriella byggandet en säkrare 
produktkalkyl då produktens kostnader kan definieras tidigt. När flöde skall premieras blir 
uppföljning av aktiviteter och tidsåtgång ett viktigt verktyg för att ständigt förbättra sina 
processer. Aktiviteternas innehåll samlas i checklistor som hos industriella byggare kan 
användas för att kvalitetssäkra de egna processerna. Idag sker dock ett flertal av aktiviteterna 
utan kvalitetssäkring, vilket gör det svårt att t ex särskilja projektering från produktutveckling. 

Den största vinsten i det industriella byggandet ligger i att planera sin verksamhet väl. 
Detta görs både i projekteringen och i produktionsplaneringen. Att använda 3D-CAD som 
kvalitets-säkringsverktyg, genom att kunna testa av komponenters byggbarhet redan på 
ritbordet är ett naturligt steg för en industriell byggare. Med en 3D-modell som bas finns 
också möjligheten att anpassa information specifikt för den interna kunden (t ex tillverkning 
eller byggplats). Riktigt intressant blir det när projekteringen kan länkas till produktionen på 
byggplats. Denna teknik kallas 4D och tar in tidsaspekten i ett CAD-verktyg, vilket gör att 
byggets sekvens kan planeras. Dessutom finns möjligheter att planera placeringen av 
utrustning på byggplats i ett tidigt skede. 4D erbjuder därför en samordningsmöjlighet mellan 
olika underentreprenörer vilket effektiviserar bygget. 

 
Peter Serrander, AB Fristad Bygg 
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Abstract 

This report was made during the spring of 2008 and the purpose of it is to see how three and 
four dimensional computer-aided programs can make planning and constructing of solid 
wood houses more effective. In this case specifically the house model B1a in the project Valö 
Fyr. 

Before writing this report a literature overview was conducted to learn about wood, solid 
wood panels and the Building Information Model (BIM).  The two-dimensional (2D) 
architectural drawings were the foundation for the three-dimensional (3D) model of the 
house, B1a. From the design engineer’s drawings the 3D-model of the framework was 
developed. Based on this model the four-dimensional (4D) visualization of the constructing 
phase of the build was made. In order to make these models and visualizations the programs 
Autodesk Revit and Ceco Visual 2008 were used. 

The use of the right modelling tools, both 3D and 4D, is very important for the constructing 
business. A 3D-model with BIM-technology has the advantage that it can store a lot of 
information that is not visible. You can make schedules, tables, with information about the 
building elements, which can be useful during planning, construction and during the 
maintenance of the building. In a project, the size of Valö Fyr, the use of 3D and 4D models 
can be useful. You can for example see collisions between elements earlier and with the help 
of 4D-technology see how the assembly-process can be improved. 

Keywords: 3D, 4D, CAD, BIM, modelling, solid wood house, Valö Fyr 

Sammanfattning 

Detta examensarbete har arbetats fram under våren 2008 och dess syfte har varit att se hur 
man kan använda tre- och fyrdimensionella dataverktyg för att få en så effektiv montering av 
massivträstomme som möjligt för hus typ B1a på Valö Fyr.  

Inför skrivandet av denna rapport gjordes en litteraturstudie om trä, massivträelement och 
Building Information Model (BIM). Utifrån tvådimensionella (2D) ritningar från arkitekten 
modellerades ett komplett tredimensionellt (3D) hus av typ B1a på Valö Fyr. Sedan från 
konstruktörens ritningar gjordes en 3D- modell av massivträstommen. Denna modell blev 
sedan grunden för den fyrdimensionella (4D) visualiseringen för montaget av stommen. I 4D 
är tiden den fjärde dimensionen. För att göra 3D- modellerna användes Autodesk Revit och 
för 4D- visualiseringen Ceco Visual 2008.  

Att använda rätt 3D- och 4D- verktyg är viktigt för byggbranschen. En 3D-modell som 
använder BIM- tekniken gör att man kan inkludera så mycket mer än bara det synliga i 
modellen. Man kan göra olika listor och lagra information som man kan ha nytta av under 
projekteringen, produktionen och förvaltningen. I ett projekt av Valö Fyrs storlek kan man ha 
stor nytta av att använda 3D- och 4D- modeller. Man kan t ex upptäcka olika krockar i 
elementen i en 3D- modell och i förtid och med hjälp av 4D kontrollera att monteringen 
kommer att fungera.  

Nyckelord: 3D, 4D, CAD, BIM, modellering, massivträ, Valö Fyr 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Byggföretaget Fristad Bygg i Fristad har en vision att förnya sin teknik för projektering och 
produktion av olika byggprojekt. Detta gör att de försöker ta steget från de traditionella 
datorritade tvådimensionella ritningarna till tre- och fyrdimensionella ritningar. Men innan 
satsningen kan genomföras vill företaget få en inblick i hur och vad man kan göra i de nya 
programmen. Det är här detta examensarbete kommer in. Fristad Bygg ville se i sitt projekt 
Valö Fyr hur man kan använda tre- och fyrdimensionella modelleringar för att göra en så 
effektiv montering av den massivträstomme som ska användas som möjligt.  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet för detta examensarbete är att se hur man kan använda de tre- och fyrdimensionella 
dataverktyg som finns och vad man kan få för nytta av dem för montering av 
massivträstomme i ett projekt som Valö Fyr.  

1.3 Avgränsningar 

De avgränsningar som har gjorts är;  

• Modelleringar har bara gjorts i AutoDesk Revit Architecture och inte i något mer 
ritningsprogram. 

• I projektet Valö Fyr finns det tre olika sorters hus, men i detta arbete studeras bara ett 
av dem, hustyp B1a. 

• För den fyrdimensionella modelleringen användes bara massivträstommen och 
monteringsordningen gavs av Fristad Bygg.  

2. Metod och material  

Inför skrivandet av denna rapport genomfördes en litteraturstudie i ämnena trä, 
massivträelement och Building Information Model (BIM). Detta för att få en så god inblick i 
vad som skulle skrivas om som möjligt, eftersom syftet med examensarbetet var att undersöka 
om ett bättre IT-stöd under projekteringen kunde var till nytta i produktionsskedet. Därför har 
arbetet till stor del gått ut på att modellera i CAD-program och försöka förstå 
modelleringstekniken vad gäller 4D-visualisering. På önskemål av Fristad Bygg inriktade vi 
oss på att använda Autodesk Revit för 3D- modelleringen och Ceco Visual 2008 för 4D-
visualiseringen. Dessa båda program kunde vi tack vare att vi är studenter få gratis licens för. 
Vi har även försökt få tag i andra program och anpassningar som exempelvis Jetstream 
Timeliner och en svenskanpassning för Autodesk Revit men utan framgång.   

Efter modelleringen var nästa steg att försöka utvärdera fördelarna och se hur mycket 
produktionen påverkas av den nya tekniken. Detta såg vi bra exempel på under ett byggmöte 
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med de snickare som ska montera husen. Där visade vi våra modeller och kunde direkt se 
fördelar med detta sätt att presentera huset.  

3. Massivträkonstruktioner 

3.1 Trä som material 

Att bygga i trä är en gammal tradition i Sverige. Trä är ett unikt material eftersom man kan 
hämta det direkt från naturen och man kan tillverka allt från papper till hus. Sverige är till 
hälften täckt av skog och den största delen är barrskog medan bara ca 5% är lövskog. Det 
finns ungefär 45 olika trädarter i Sverige och alla kan användas till någon produkt. Till 
exempel är det gran som står för byggnadsvirke och kärnfuru till snickerier. Idag finns det ett 
antal större sågverk som står för hela produktionen från stock till sågat virke.  

3.1.1 Materialets egenskaper 
Träets egenskaper är väldigt speciellt. Materialet är 
anisotropt, det vill säga att materialet har olika 
styrke- och deformationsegenskaper i olika 
riktningar. Detta gör att trä är mycket starkare och 
styvare i fiberriktningen och som i sin tur gör att 
trämaterialet är både elastiskt och hårt. Trä är 
också väldigt starkt i förhållande till sin vikt.  
Se tabell 3.1.1 
 
En annan viktig egenskap med trä är att det är 
hygroskopisk. Denna egenskap gör att trä kan dra 
till sig fukt och värme. Fukt- och värmelagring, 
speciellt i massivträkonstruktioner, gör att miljön 
upplevs som jämnare eftersom träkonstruktionen 
långsamt anpassar sig i jämfört med t ex en lätt 
regelvägg. Trä har dessutom en låg 
värmeledningsförmåga som gör att ytan på 
materialet känns varmare än vad den egentligen är. 
Både fukt- och värmelagringsförmågan och 
värmeledningsförmågan är stora fördelar med att ha 
trä som byggnadsmaterial i hus. Dessa egenskaper 
gör att det är behagligt att leva i ett trähus.  

Figur 3.1.1 Träets uppbyggnad 

Ur brandsynpunkt är trä bra. Materialet är i och för sig brännbart men brinner med en sk 
förkolning. Medan trä brinner, så skyddar det kollager som uppstår och trä brinner mer 
långsamt. Detta kollager gör att trä brinner med en hastighet på 0,6-0,7 mm/minut. 
Trämaterial tappar heller inte sin bärighet medan det brinner som till exempel stål.  
Se tabell 3.1.1  

För att minska att ljud hörs genom, t ex väggar av massivträkonstruktioner så väljer man 
oftast att använda en sk dubbelskalig konstruktion som ljudisolering. En dubbelskalig 
konstruktion är en konstruktion som har två element som är skiljda från varandra både 
horisontallt och vertikalt. I det mellanrum som blir fyller man sedan med mineralull. Detta ger 
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väldigt bra ljudisolering. Praktiskt så måste man ha vissa förbindelser och genom dem 
överförs mer eller mindre ljud.  

Tabell 3.1.1 Jämförelse av materialegenskaper (Källa; Burström, 2001) 

 

  

Densitet 
kg/m3 

Isoleringsförmåga 
W/m*K 

Styrka Mpa 
(Drag;Tryck) 

Egenskaper vid brand 

Trä 500 0,14 80-150 ; 30-60 Brandhastighet: 
0,6mm/min 

Betong 2300 1,7  - ;10-70 Kritisk temp.: 600oC 

Stål 7850 60 Kritisk temp.: 250-400oC 200-2500 ; 200-2500

 

3.1.2 Massivträ 
Massivträ är korsvis limmade brädor av gran eller furu i 
flera lager, se foto 3.1.2. Detta har blivit den nya 
varianten i stället för att använda hela timmerstockar. 
Timmerstockar är både för dyrt och slöseri med 
material. Det var på 1990-talet i Mellaneuropa som man 
började med denna metod. Elementen tillverkas 
industrimässigt. 

Fördelen med massivträ är att elementen är formstabila, 
man kan använda dem till bärande väggar, bjälklag och 
tak och man kan bygga på ett mycket varierat sätt. 
Materialet kan även användas direkt som det är men 
också behandlas på olika sätt.  

Det är de olika skikten som ger dessa egenskaper. Tack 
vare att skivorna ligger i olika riktningar hindrar de 
varandra från att flytta på sig. Skikten binds samman 
med samma typ av lim som används i limträbalkar, det 
vill säga t ex ett PUR-lim (polyurethan). Hur många 
skikt man använder är lite olika men det vanligaste är tre 
till fem stycken. Om man har fem skikt kan de två ytter 
och det inre skicket vara solida medan de två mellanlagren 
består av brädor som ligger med distans från varandra. 
Detta ger mellanrum för luft som förbättrar 
isoleringsförmågan och ger plats för installationer. Man kan också använda helt solida skikt i 
alla lagren. Detta är två olika sätt att konstruera som är lika rätt.   

Foto 3.1.2 Massivträ 
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3.2 Tillverkning och montering av massivträelement  

3.2.1 Tillverkning 
Massivträelement som används för exempelvis husbygge är vanligtvis tillverkade på fabrik 
innan de kommer till arbetsplatsen för montering. Genom att göra färdiga element med 
fastställda mått kan man minimera kostnaden på arbetsplatsen vad gäller tid, spill av material 
och arbetet blir heller inte lika väderberoende. Hur mycket man väljer att montera i fabriken 
varierar beroende på projekt men man kan få allt från bara massivträelementen till färdiga 
väggar med inredning och all installation klart. Efter tillverkningen packas elementen in i ett 
heltäckande väderskydd och transporteras till byggarbetsplatsen.  

Fördelen med att tillverka olika element i fabrik är att allt går mycket smidigare. Man kan 
arbeta i en bra miljö med rätt belysning, temperatur och fuktighet. I fabrik finns allt 
tillgängligt vad gäller personal, material och verktyg. Allt detta gör att man kan hålla en god 
kvalitet utan att det behöver ta för lång tid.  

3.2.2 Montering 
När elementen kommer från fabrik till byggarbetsplats är de klara för att monteras. Vissa 
element har till och med färdiga lyftstroppar. Detta sker vanligen enligt en tid- eller 
montageplan och elementen placeras i rätt ordning. Eftersom de olika elementen väger en del 
behövs det en kran och ett arbetslag på ca 2-3 personer för montering. Vissa tider behövs 
också installatörer av el och VVS. Under förvaring och själva monteringen ska man se till att 
skydda elementen så mycket som möjligt från regn och man tillverkar ofta ett speciellt tak 
som skydd. (Adolfi mfl, 2005) 

3.3 Leverantörer 

De leverantörer som presenteras nedan är de aktörer inom massivträbranschen som har varit 
mest aktuella. De har alla en stor kompetens inom området. Företagen är alla internationellt 
erkända som leverantörer av massivträ.  

3.3.1 KLH 
KLH är en österrikisk leverantör av massivträelement. Företaget startade 1999 i Katsch och 
har sedan dess mer än fördubblats sin produktionskapacitet. De håller i nuläget på att etablera 
en fabrik i Orsa, Dalarna, där de ska tillverka element för den nordiska, engelska och till slut 
även ryska marknaden. KLH har specialiserat sig på att producera stora element, de kan 
tillverka element som är upp till 2,95 x 16,5m, vilket är det största i branschen i nuläget. 
Fördelen med stora enskilda element är att antalet skarvar minskas och därmed blir det svaga 
punkterna färre. KLH är verksamt i hela Europa och satsar hårt för internationellt för att 
”hänföra dem med en modern och utvecklad träbyggnadsstrategi”. 
 
KLH är certifierade enligt CE (Communauté Européenne vilket betyder att produkten får 
säljas inom EU utan ytterligare krav) och ETA (Europeiskt tekniskt godkännande). De har 
också byggnadstekniska certifikat i bland annat Tyskland. KLH jobbar i enlighet med PEFC 
det vill säga att virket som de använder är framtaget i ett hållbart skogsbruk.  (www.klh.at) 
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3.3.2 Binder Holz 
Binder Holz är ett anrikt österrikiskt familjeföretag som har varit aktivt i över femtio år. 
Binder Holz började som ett traditionellt sågverk men har efter hand utvecklats till att bli ett 
mer högteknologiskt träförädlingsföretag.  Binder Holz tillverkar bland annat korslaminerade 
element eller sk massivträelement. Binder Holz är certifierade enligt CE. 
(www.binderholz.com)  

3.3.3 Martinsons 
Martinsons är ett familjeägt svenskt skogsbolag som specialiserat sig på 
massivträkonstruktioner, limträ och träbroar.  Företaget är inne på åttonde generationen 
Martinsons och är ett starkt lokalknutet företag som värnar om skog och natur. De finns med i 
alla steg från skog till färdig produkt och kan därför garantera en hög kvalitet på materialet.  
Martinsons har länge varit en av de främsta leverantörerna av limträbalkar och därför var det 
ett naturligt steg att börja utveckla ett byggsystem i massivträ. De är idag ensamma i Sverige 
med att ha ett komplett byggsystem för massiva trähus. (www.martinsons.se) 

3.3.4 Moelven 
Moelven Massivträ (MMT) är en norsk tillverkare av massivträelement som ägs av 
Moelvenkoncernen. Vilken är en av nordens största skogbolag. Moelven är aktiva i Norge, 
Sverige och Danmark. Produktionen är dock belagd i Norge och har pågått sedan våren 2005. 
Den består av, i MMTs fall, massivträskivor som görs i tre till nio lager.  Moelven strävar 
efter att använda lokalt virke och att vara nära sina kunder. (www.moelvenmassivtre.no) 

4. Datorstödd konstruktion 

4.1 Utvecklingen av IT i byggbranschen  

Det första CAD-programmet, SketchPad, kom redan 1963 men hade inget genomslag och 
efter det kom BERIT (beräkna och rita). Men det var först när AutoCAD kom under 1980-talet 
som branschen började se vilka fördelar det var att använda datorn. Övergången från att sitta 
och rita för hand till att rita med datorns hjälp har skett under de sista 20 åren. Övergången 
gäller också alla beräkningar som numera i stor utsträckning görs med hjälp av datorn. Under 
1990-talet började man testa och rita i tre dimensioner (3D). All ritning hade hittills bara varit 
i två dimensioner (2D) och fortfarande idag används mest 2D. Den tredimensionella ritningen 
kommer dock förmodligen att ta över mer och mer och även tankesätt med Building 
Information Model (BIM), men branschen är ännu inte riktigt mogen för det ännu.  

4.2 Vad är BIM? 

BIM står för Building Information Model och är en modell där all information för ett 
byggnadsprojekt skall vara samlat i en databas, såsom utformning, konstruktion och 
utrustning. Idag är det dyrt att projektera och bygga. Framför allt är det viktigt att försöka 
undvika fel i produktionen som kostar både tid och pengar. Med hjälp av tankesättet som BIM 
ger vill man försöka undvika fel och därmed minska kostnaderna. Med BIM kan olika aktörer 
arbeta med samma modell och kommunikationen skulle underlättas. BIM är ett relativt nytt 
begrepp och har ännu inte fått något större genomslag, men tankesättet att kunna samla all 
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information i en och samma modell är efterlängtat. Uttrycket BIM dök upp först 2002 av 
Autodesk.  

Meningen med BIM är att det ska förenkla arbetet i hela byggprocessen. Och i den modell 
som arbetas fram skall det finnas information som är uppdaterad, relevant och tillgänglig för 
alla. Under olika skeden i byggprocessen skall man kunna uppdatera modellen med olika 
information allt eftersom man arbetar fram den. Man skall till exempel automatiskt kunna få 
ut tvådimensionella handlingar för bl.a. bygghandlingar, detaljer och snitt. I design- och 
formgivningsskedet kan arkitekten modellera sin byggnad och visa den för tänkta köpare. 
Modellen kan sedan gå vidare till konstruktören som lägger in dimensioner på exemplevis 
stommen och olika material. Modellen går sedan vidare till VVS- och elingenjörer som lägger 
till sina delar. Entreprenören kan sedan beräkna kalkyler, hämta ut mängder och skapa 
tidsplaner. I förvaltningsskedet kan modellen innehålla information om användning, livscykel 
och budget. En modell av BIM skulle underlätta mycket vid ombyggnad, renovering och 
förvaltning.  

4.3 Förutsättningar för BIM 

Den tvådimensionella projekteringsteknik som används mest idag består av att man ritar med 
hjälp av olika verktyg och kommandon och skapar olika linjer och symboler. Dessa linjer blir 
till slut ritningar. Men att rita alla linjer en och en är tidskrävande och det tar tid att effektivt 
kunna använda alla verktyg. Dessutom behövs de olika standarder för t ex linjetjocklekar, 
färger och lager. Men det är på detta sätt som nästan alla ritningar idag produceras. Det är 
främst Autodesk`s program AutoCAD som används idag. AutoCAD är så pass stora att deras 
dwg-format har blivit en standard att använda inom byggbranschen i Sverige.  

 Men ska man använda BIM räcker inte detta. I en 2D-ritning kan man inte samla all 
information. 2D är mycket begränsat och det gör att man måste rita många olika ritningar för 
att få med alla delar. Exempelvis måste man rita olika ritningar för VVS- och elinstallationer, 
ritning från arkitekten och konstruktören.  

För att kunna använda BIM måste man rita i 3D och det måste vara objektbaserat. Det räcker 
alltså inte med att man bara har en 3D- visualisering. En 3D- ritning som är objektbaserad är 
mer intelligent och vet exempelvis att en vägg är en vägg och har information som är relevant 
för denna. Men tanken med BIM är att man ska utveckla detta ytterligare och lägga till mer 
information till väggen som till exempel monteringsordning, tidplan (4D) eller kostnad (5D). 
Idag finns ett antal program att använda för 3D- visualisering, men inte så många om man ska 
använda BIM. Exempel på program är Revit och ArchiCAD.  

4.4 För- och nackdelar med BIM 

Fördelarna med BIM är många. Den största fördelen med BIM är att alla handlingar är i en 
och samma modell. Informationshanteringen blir enklare och man behöver inte rita olika 
saker flera gånger. Det gör att man undviker att rita fel någonstans. Med hjälp av en modell 
som är verklighetstrogen kan man lätt se hur en byggnad kommer att bli och man kan lättare 
upptäcka krockar, i ex element, som är svåra och upptäcka i 2D.  

Men det finns många svårigheter med BIM i dagsläget. Dels är byggbranschen inte mogen för 
BIM ännu. Först måste man ta steget att börja använda 3D i en allt större utsträckning. För att 
skapa en 3D- ritning krävs mer av datorerna och programmen. Men en 3D- ritning är mer 
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detaljerad och kräver att man vet mer i ett ganska tidigt skede hur olika saker ska se ut. Men 
den största svårigheten är att det finns många olika program och ännu fler olika filformat. För 
att BIM skall fungera måste man ha ett filformat som fungerar i alla program och att man inte 
förlorar någon information. Ett filformat som redan finns och som skulle kunna fungera är 
IFC, som i dagsläget fungerar med de flesta program. (Nyman och Söderström, 2006) 

5. Projekt Valö Fyr 

5.1 Fristad Bygg 

Fristad Bygg är ett företag som har sin bas i Fristad utanför Borås, de är ett lokalt företag med 
stark anknytning till Fristad. De har genom åren ökat från att vara en liten lokal byggfirma till 
att idag vara ett starkt företag med uppdrag i hela Västsverige. De är ett företag med ca 70 
anställda och är aktiva inom tre områden: utveckling och entreprenad, service för bostäder 
och förvaltningsservice.  

Arkitekt Anders Landström vann HSBs arkitekttävling med sin idé om massivträhus och 
rekommenderade Fristad Bygg som entreprenör. Fristad Bygg fick uppdraget att bygga de 49 
husen på Valö Fyr därför att de har stor erfarenhet när det gäller massivträ och på grund av att 
de tidigare samarbetat med Anders Landström. (Fristad Bygg, 2008) 

5.2 HSB 

HSB är en stor bostadsrättsförening som har över 500 000 medlemmar och eftersom HSB är 
ett medlemsstyrt företag kan medlemmarna på ett demokratiskt sätt vara med och påverka. 
HSB har även ett sparprogram där medlemmarna kan bospara, de som bosparar hamnar 
automatiskt i en bosparkö som ger dem en viss förtur när HSB har byggt nya bostäder.  

HSB är idag en stor aktör på den svenska bostadsmarknaden både vad gäller uthyrning av 
lägenheter och nybyggnad av bostäder. HSB har bland annat byggt Turning Torso i Malmö. 
(www.hsb.se) 

5.3 Beskrivning Valö Fyr 

Valö Fyr var tidigare en orörd plats strax utanför Nya Varvet vid södra Älvstranden utanför 
Göteborg. Området där de 49 husen ska byggas var en kal bergssluttning som i mångt och 
mycket liknar de bohusländska klipporna. Stora Billingen som berget heter står för orörd 
natur och underbar utsikt. Arkitekten, Anders Landström, har jobbat hårt för att få husen att 
smälta in bra i naturen. Han har också strävat efter att alla hus ska få bra utsikt och så bra 
ljusinsläpp som möjligt. En av förebilderna för projektet har varit de bohusländska 
fiskesamhällena och deras tätt placerade hus. Alla husen har individuellt anpassats till sin 
omgivning, och därför är inte två hus helt lika, detta medför att inom varje hustyp finns det ett 
antal undergrupper beroende på om husen ex är spegelvända. Husen är placerade utmed en 
väg som löper genom området, den slingrar sig mellan husen och bergsknallarna och skapar 
en mysig bykänsla. Höjdskillnaden gör att de flesta av husen har havsutsikt.  

Alla bostäderna på området kommer att byggas i massivträ, vilket ger jämnare 
inomhusklimat. Det kommer att finnas tre olika huvudtyper av husen; A1 på 123m2, A2 på 
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136m2 och B1på 103m2. Husen kommer att vara anslutna till Göteborgs fjärrvärmenät och har 
en energiförbrukning på 90 kwh per m2 och år. IT-lösningar som TV och bredband kommer i 
princip vara inbyggda i husen. I månadshyran ingår 10Mbits bredband och digtal-tv med upp 
till 13 kanaler.  

 

Figur 5.3  Situationsplan (Källa; Valö Fyr Bofakta 2007) 

Husen kommer inte att ha någon traditionell trädgård utan naturen i sig kommer att vara 
trädgård, detta gör att naturen förblir så orörd som det går. Alla husen kommer få uteplats, 
förråd och carport. Man kan med andra ord likna dem vid en lägenhet där man bara har sin 
balkong, sitt förråd och sin parkering. 

Utsikten från husen kommer för de flesta hus vara havet i väster men också Skandiahamnen 
och Älvsborgs fästning. Det västliga läget kommer att ge mysig kvällssol och trevliga stunder 
i solen. En badplats kommer förhoppningsvis att anläggas i områdets närhet, enda 
tveksamheten är om vattnet håller tillräckligt hög kvalitet.  

På området kommer det förutom de 49 husen att finnas en gemensamhetslokal där 
styrelsemöten, fester och eventuella övernattningar kan ske, den kommer att ligga nära 
infarten till området. I dess närhet kommer det också att finnas ytterligare parkeringsplatser 
och ett antal garageplatser.  

Valö Fyr är ett av de få områden som nyproduceras där man kommer nära havet och 
skärgården utan att för den delen komma långt bort från allt annat. Vill man in till staden så 
kan man ta bussen från Hästeviksgatan precis utanför området eller så kan man promenera till 
Nya Varvet, dryga kilometern därifrån, därifrån går spårvagn. I Nya Varvet finns 
livsmedelsbutik och ett flertal restauranger. I närområdet finns också skolor och vårdcentral.  
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Alla dessa fördelar har gjort att alla 49 husen såldes innan ens första huset hade påbörjats. 
(Valö Fyr bofakta, 2007) 

5.4 Hus B1a 

Följande kapitel är baserat på arkitektens ritningar som finns i bilaga 1.  

5.4.1 Fasader 
Det första huset som ska byggas på området 
Valö Fyr är ett av de minsta husen och har 
beteckningen B1a. Enligt situationsplanen är 
huset det första på höger hand när man svänger 
in på själva området. Se bild 5.3. Huset ligger 
med sin uteplats i en västlig riktning som gör att 
man får mycket kvällssol och med huvudentré i 
söder. Huset kommer att ha nära till den 
genensamma parkeringen och lokalen.  

Fasaderna kommer att vara liggande träpanel i 
en grå nyans med vissa partier med stående 
panel vid ytterdörrarna och sovrumsfönstren. 
Fasaden mot uteplatsen har två stora 
fönsterpartier på var sin sida om en 
glasaltandörr. Alla fönster på huset kommer 
vara rektangulära i olika storlekar med vit ram 
och 3-glasfönster. Ytterdörrarna är av stomme i trä 
med glas som täckts med tvärgående träribbor. Taket 
är ett sadeltak med 30° lutning med ett utstick vid 
huvudentrén och kommer att täckas med rött tegel.  

Figur 5.4.1 Arkitektskiss 
(Källa; Valö Fyr Bofakta2007) 

Som tillbehör till huset finns det en uteplats, carport och förråd. Uteplatsen är ca 15 m2 och 
tillräckligt stort för ett sällskap på åtta stycken personer. Man når uteplatsen via altandörren 
från det kombinerade kök/vardagsrummet. Själva förrådet ligger precis intill huset längs med 
fasaden. Förrådet är ca 10% av lägenhetsytan. Carporten ligger också precis vid huset, i knut 
till knut. Både förrådet och carporten är i något mörkare grå är själva huset och har plåt som 
taktäckning 

5.4.2 Planlösning 
B1a är ett av de minsta husen som skall byggas. Huset är fördelat i 4 rum och kök med en 
boyta på ca 103 m2 i två plan. Huset är fyrkantigt med sidorna 8,12x7,44 m 

På entréplan finns en stor hall, kombinerat kök och vardagsrum med utgång till uteplatsen. På 
entréplan finns också ett badrum och ett hobbyrum. I badrummet finns dusch, plats för 
fjärrvärmeaggregat och ett linneskåp. I hobbyrummet finns en komplett tvättstuga och plats 
för en extra säng. Hela entréplanet har golvvärme. I kök och vardagsrum är det ekparkett 
medan resten av entréplanet har klinker. Väggar och tak är i trä. I köket och hobbyrummet 
finns det stänkskydd av kakel. Alla vitvaror och skåp är vita. Badrummet på entréplan har 
vägghängda WC och handfat, och det finns även en handdukstork. Väggarna är kaklade.  
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Trappan är i massivträ som leder upp till övervåningen. Den våningen består av ett allrum, två 
sovrum och ett badrum. Ekparkett i alla rum utan i badrummet med klinker. Tak och väggar 
är av trä men på vissa ställen kommer det att vara målat eller tapetserat och badrummet får 
kakel. Sovrummen kommer att ha tillgång till 2 resp 3 garderober. I badrummet finns det 
vägghängd WC och handfat, handdukstork och ett badkar. På övervåningen kommer taket att 
gå ända upp i nock och det ger en takhöjd på 3,6 m.   

5.4.3 Stomme 
B1a är byggd på en grund som är platta på mark 
och har en stomme av massivträelement. Huset 
består av ca 30 st olika element som kommer 
färdiga från ett företag som heter KLH i 
Österrike. Ingen av de olika elementen är den 
andra lik vad gäller form och tjockleken varierar 
mellan 60-146 mm. Detta gör att man får 
speciella hus.  

Elementen kommer att lyftas på plats med hjälp 
av ett arbetslag och en kran, man skruvar sedan 
ihop de olika elementen. När elementen sedan är 
på plats kommer man att göra alla installationer, 
sätta på beklädnad, isolera, lägga tak och 
invändigt skall inredning på plats. Ytterväggarna 
är på ca 300 mm tjocka och består av panel, läkt, 
regel med isolering, och massivträ stommen. Det 
finns ett antal olika innerväggar i huset men de 
flesta består av massivträ. (Ritningar från HSB, 
2007) 

 

 

Foto 5.4.3  Stomme 

6. Modellering i flera dimensioner 

Vi har valt att dela upp modelleringen i tre stora delar. Den första delen är en arkitektbaserad 
modell som är gjord för att i största möjliga mån likna den verkliga slutprodukten. Nästa del 
berör endast massivträstommen och är baserad på enbart konstruktionsritningar. Tredje och 
sista delen behandlar den fjärde dimensionen för ett effektivare montage av stommen.   

6.1 Arkitektens ritningar till komplett 3D- modell 

6.1.1 Arbetsgång 3D- modell 
Tanken med 3D- modellen var att visa så verklighetstroget som möjligt hur B1a-huset på 
Valö Fyr kommer att se ut när det är färdigbyggt. Som utgång för 3D- modellen användes 
arkitektens ritningar. Dessa var enbart i 2D och består av ett antal olika handlingar, t ex 
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fasader, planritningar, sektioner och takplan. Men även mer detaljerade ritningar som t ex hur 
köket var placerat, hur badrummen ser ut och vilka golvmaterial som används var och så 
vidare. Se bilaga 1. Detta gör att det var väldigt många olika ritningar som man ska hålla koll 
på för att skapa en enda 3D- modell. På 2D- ritningarna var allt svartvit och där kunde man 
inte få fram olika kulörer och strukturer ur ritningarna. Utan man måste oftast läsa ut de olika 
egenskaperna ur tabeller. Detta gör att det blir ännu fler handlingar att hålla reda på. 

För att arbeta fram en 3D- modell måste man börja med de stora delarna av huset, såsom golv, 
väggar och tak. När dessa har fått sina rätta dimensioner kan man gå vidare med fönster och 
dörrar. Sedan placerar man inneväggar och den fasta inredningen såsom kök- och 
badrumskomponenter. I detta stadium ser modellen faktiskt ut som ett riktigt hus men den är 
långt ifrån klar. Nu har man alla viktiga detaljer som gör att huset ser mer verkligt ut. Det är 
viktigt att man får till alla delar så verklighetstroget som möjligt för att det inte ska vara 
missledande. Detsamma gäller om man ser en modell som ser väldig verklig ut och sedan 
stämmer inte verkligheten med det man hade förväntat sig kan det leda till irritationer. 
Detaljer som är viktiga för att modellen ska se bra ut är material, komponenter, färger och 
dimensioner.  

6.1.2 Modelleringsproblem 
För vår modell har vi haft mycket bra underlag för att göra en 3D- modell. Men de största 
svårigheterna var att få till rätt struktur på fasaden, rätt komponenter och färger. Strukturen på 
fasaden var liggande panel men på vissa ställen var det stående. Detta gav vissa svårigheter 
när ytterväggarna bara ville vara antingen stående eller liggande och inte både och. Men efter 
mycket funderades och trixandes med olika verktyg gick det. Se figur 6.1.2-1. Komponenter 
till bad och kök var inte svenskanpassat utan för den amerikanska och engelska marknaden. 
Detta gjorde att komponenterna inte hade de vanliga dimensionerna utan behövdes omarbetas 
för att passa det svenska kök- och badrummen. Dessutom hade programmet inte alla de 
komponenter som skulle installeras, exempelvis fanns ingen handdukstork. Det fanns heller 
inte exakt rätt wc-stol och handfat, vilket gör att verklighetskänslan försvinner lite. Man kan 
själv rita om alla komponenter och ändra deras egenskaper, men detta tar en så pass lång tid 
och är svårt att man oftast nöjer sig med det som programmet har.  En av de stora frågorna var 
att det inte riktigt framgick vad för olika färger t ex kaklet skulle ha. Därför blev det en färg 
som kändes rätt och som var tänkbar.  

Se bilaga 2 för bilder ur Revit av modellen. 

Se bilaga 3 för en bild som visar på Revits renderingskunskap, det vill säga förmågan att göra 
veklighetstrogna bilder.  

Med hjälp av 3D- modell kan man enklare se helheten och man ”gå” inne i huset och få en 
känsla av hur det kommer att bli. Det kan lätt ordnas med hjälp av en videofilm, se bilaga 4.   
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Figur 6.1.2-1 Arkitektens ritning blir 3D- modell 

 

 

 

Figur 6.1.2-2 Arkitektens skåpplacering till 3D- vy 
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6.2 Konstruktörens ritningar till 3D- modell av stomme 

Fristad Byggs konstruktionsritningar var i detta fall ritade i 2D, vilket idag fortfarande är den 
ledande typen av ritning. Se bilaga 5. De olika massivträelementen var alla ritade från ett håll 
med tjocklek och speciella urfräsningar angivna som egenskaper. Exempel på urfräsningar är 
spår bakom golvlist för kablar. I vårt fall fanns det fem olika huvudtyper av element. De var: 

• Väggar 
- 5 lager 95mm (tjocklek) 
- 3 lager 90mm 
- 3 lager 72mm 

• Tak 
- 3 lager 60mm 

• Bjälklag 
- 5 lager 146mm 

Dessa element skulle modelleras i 3D i Autodesks program Revit Architecture. Modelleringen 
gick till så att vi ritade elementen på ett ungefär med det vanliga väggkommandot för att 
sedan redigera profilen. På detta sätt kan man säga att man modellerar elementet 
tvådimensionellt. På så sätt kan man få med alla hål för exempelvis fönster och dörrar utan att 
man har fönster och dörrar på plats. Se figur 6.2 och bilaga 6 för helhetsbilder av stommen. 

 

 

Figur 6.2 Omarbetning av konstruktörens 2D- ritning till en 3D- modell. 

6.2.1 Modelleringsproblem 
När alla elementen var färdigmodellerade var tanken att alla delar skulle passa ihop som ett 
pussel. Men när vi kommit så långt att vi börjat pussla ihop huset märkte vi att en del av 
måtten inte stämde längre. Detta berodde på att programmet automatiskt förenade väggarna 
på ett oförutsägbart sätt. Detta avhjälptes med att redigera väggarna så att de inte kunde 
förenas utan hela tiden var enskilda objekt. Nu blev huset som vi ville ha det, väggarna kunde 
flyttas omkring utan att hela huset förändrades och måtten förblev korrekta.  

Nu kunde vi ganska snabbt sätta ihop huset och nästan med en gång kunde vi konstatera att 
det fanns en krock mellan elementen. Det var vid en anslutning mellan bjälklaget och väggen 
som krocken var. Bjälklaget hade inte justerats efter sista revideringen av väggen. Vilket 
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medförde att bjälklagets hål för trappan var en aning för litet. Den här typen av fel är lätta att 
upptäcka i en riktig 3D- modell men mycket svårare att upptäcka på en 2D- ritning.  

6.2.2 Tabeller ur Revit 
Programmet Autodesk Revit kan också skapa tabeller över alla byggdelar som kan innefatta 
allt från volym till identifikationsnummer. Detta kan vara användbart vid till exempel 
montering där tabellerna kan innehålla antalet fästpunkter, skruvtyp, vikt eller 
monteringsordning. Det enda som begränsar möjligheterna för dessa tabeller är fantasin. Se 
figur 6.2.2  och bilaga 7 för hela tabellen. 

 

Figur 6.2.2  Tabell tagen ur Autodesk Revit, visar utdrag av de väggar som finns i hus B1a. 

6.2.3 Fördelar med 3D- modellering 
En stor fördel med 3D- modellering är att modellen kan skickas direkt till fabriken där en 
CNC-maskin läser in den och fräser ut urspårningar, avfasningar och gör hål direkt ur 
modellen. Andra stora fördelar med modelleringen är att monteringen av ett komplicerat hus 
lätt kan förklaras för montörerna. Detta fick vi själva uppleva då vi satt med på ett byggmöte 
med snickarna och vi märkte redan då att vår 3D- modell hjälpte till att förklara huset. Frågor 
som hördes var bl.a. ”Hur fäster vi ihop de där två elementen? Skruv eller vinkeljärn?” på två 
ställen i huset ligger det två IPE-balkar som förstärkning vid stora öppningar, dessa två balkar 
skapade även de frågor som ”Hur sitter de där fast egentligen?”. 

6.3 Tiden som fjärde dimension 

6.3.1 Tidseffektivt IT-stöd 
För att ytterligare göra produktionen, i detta fall monteringen, effektivare kan man kombinera 
projektets tidplan med 3D- modellen och på så sätt göra en visualisering över byggskedet. 
Detta gör att man redan innan produktionen kan se problem som kan uppkomma på grund av t 
ex felaktig monteringsordning. Man kan tänka sig att man börjar montera huset i änden 
närmast kranen, för att sedan märka att kranföraren har svårt att se över det man tidigare har 
monterat. Ett annat exempel är att kranen inte klarar av att lyfta vissa element över redan 
monterade element. Båda dessa exempel kan orsaka stora problem och förseningar på 
arbetsplatsen. Dessa kan förhoppningsvis undvikas om man är noggrann med sin 3D- och 4D- 
modellering. 
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6.3.2 Tidsplan tillsammans med modell ger 4D 
För att göra en 4D- visualisering av ett hus krävs en välgjord 3D-modell och en tillräckligt 
detaljerad tidsplan. I vårt fall valde vi att göra visualiseringen på enbart de bärande elementen 
i huset. Tidsplanen gjorde vi utifrån monteringsordningen som Fristad Bygg hade kommit 
fram till och en uppskattad monteringstid på 30 min per element, denna tid är bara en 
symbolisk tid, då alla element kommer att ta olika lång tid att montera. I vårt hus, av typen 
B1a, finns det 29 massivträelement. Tidsplanen gjordes i MS Project och omfattande 29 
poster, en för varje element.  

Figur 6.3.2 Förklaring 4D 

6.3.3 Ceco Visual 2008 
För att sammanfoga dessa två filer krävs ytterligare ett program, Ceco Visual 2008, detta är 
ett svenskt visualiseringsprogram. Programmet kan efter anpassning av filerna hantera det 
flesta CAD formaten på marknaden. För att få vår Revit- modell att fungera i Ceco Visual 
2008 så skickade vi iväg filen för att de skulle göra en sk publicering, anpassningen av filen 
till ceco-format. Detta är också programmets största nackdel i och med att man inte kan ändra 
sin modell lika lätt. När vi fick tillbaka filen kunde vi plocka in den i Ceco Visual 2008 och 
även koppla in tidsplanen från MS Project. När detta var gjort länkade vi elementen med 
motsvarande del i tidsplanen. Nu kunde vi se hur huset byggs, element för element, under de 
två dagar som monteringen beräknas ta. Vi fick sedan ut visualiseringen i en videosekvens 
med hjälp av skärminspelaren CamStudio. Se figur 6.3.3 och bilaga 8 för videosekvensen. 
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6.3.4 Andra 4D program 
Det finns så klart ett flertal program som behandlar 4D- modellering. De vi har stött på är 
förutom Ceco Visual 2008 även Vico Softwares 5D Presenter, men den föll på att den bara 
kunde läsa sina egna filer. Man var med andra ord tvungen att omvandla filerna innan man 
kunde använda programmet. Denna omvandling gör alltför ofta att man förlorar viktig 
information.  
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Figur 6.3.3  3D- modell på stommen, Tidsplan för montering och Ceco Visual 2008 4D 
visualisering 

17 



7. Diskussion 

Under arbetets gång har vi stött på en del problem med våra programvaror och med våra 
kunskaper om dem. Några av dessa problem har stört arbetsprocessen mer än andra och vissa 
är inte relevanta för utgången av projektet.  

De problem vi har stött på har i mångt och mycket varit programrelaterat. Vi har inte tidigare 
arbetat i de program vi har använt i detta arbete.  Detta har gjort att vi har fått övervinna vår 
inlärningströskel för varje program. De sätt som vi har löst problemen på har varit med hjälp 
av hjälpfiler och internetforum.  

De två programmen som vi har använt mest är Autodesk Revit Architecture och Ceco Visual 
2008.  

7.1 Problem och lösningar 

I Revit har de två största problemen varit att massivträelementen var svåra att modellera upp 
eftersom de automatiskt förenades med varandra och att få rätt struktur och färg på delar av en 
vägg. 

Lösningen på elementproblemet var att ändra väggarnas egenskaper så att de inte förenades. 
Detta problem tog tid att hitta lösning till på grund av att vi inte vet hur programmet har gjort, 
så det är svårt att veta vilket kommando man ska leta efter.  

För att lösa problemet med struktur och färg var vi återigen tvungna att lära oss ett nytt 
kommando, eller i detta fall två som skulle kombineras på rätt sätt. 

Detta är två typiska problem när man lär sig ett nytt program, man vet helt enkelt inte hur 
programmet tänker. Eller vad man ska leta efter för att rätta till problemen. Ytterligare ett 
problem i dessa sammanhang är språket, det kan vara lätt att formulera problemet på svenska 
men inte på engelska.  

I Ceco Visual 2008 har problemen varit relaterade till att det är en helt ny programtyp för oss. 
Vi har haft problem med tidplanens koppling till elementen vilket löstes genom bra kontakt 
med Anders Petterson på Ceco Interactive Design, vi har också haft problem med att vi inte 
fick med alla element in i Ceco Visual 2008 efter publiceringen, men de är förmodligen ett fel 
som vi gjort innan vi skickade iväg filen på publiceringen. 

7.2 För- och nackdelar programvaror 

En stor fördel med Revit jämfört med tvådimensionell ritningar är förmågan att se hur huset 
kommer att se ut och hur allt hänger ihop. En annan stor fördel är den BIM-teknik som finns i 
Revit vilken kan rymma mycket information. De nackdelar vi har stött på är bl.a. att det är 
svårt att rita detaljer och reglar i en vägg eller rätt komponenter för bad och kök. Detta kanske 
går bättre om man använder den konstruktonsanpassade versionen av Revit.  Det vi också har 
saknat är en anpassning av Revit till Svenska standarder. 

Ceco Visual 2008 är ett smidigt program när man vill koppla en tidplan till en 3D- modell. 
Med rätt publicering och tidplan går 4D- moduleringen enkelt och man får snabbt ett resultat. 
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Nackdelen med Ceco Visual 2008 är att man just måste göra publiceringen och då har man 
låst själva 3D- modellen. Det enda man kan ändra är tidplanen. 

8. Slutsats  

I vårt examensarbete under våren 2008 har vi kommit fram till att 3D- och 4D- modellering är 
viktig i nutidens och framtidens byggbransch. Det finns stora fördelar att modellera på detta 
vis eftersom man kan se helheten och planera därefter. Använder man dessutom BIM- 
tekniken, Revit, kan man inkludera mer information i modellen än bara det synliga. Detta ger 
fördelar i hela byggprocessen från projektering till förvaltning.  

Vi tror att en större användning av denna teknik kommer att ge stora fördelar i projektering- 
och produktionsstadiet för projekt som Valö Fyr. Vi har redan sett exempel på detta genom 
oupptäckta krockar i massivträelementen för hus B1a på Valö Fyr. Det är också troligt att en 
vidare utvecklig och användning av 4D- modellering ger större fördelar än det vi har 
åstadkommit. Det har också visat sig att en 3D- modell är bra att visa för personer som ska få 
en helhetsbild av projektet såväl byggare som framtida köpare.  

Nästa steg för Fristad Bygg mot visionen att effektivisera sin projektering och produktion är 
att skaffa ett fungerade BIM- system. Där man kan inkludera 3D- och 4D- modellering samt 
kanske även 5D, där kostnaden är den femte dimensionen. Ett bra system ger alla inblandade 
aktörer en god överblick över projektet i dåtid, nutid och framtid.
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