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__________________________________________________________________  
Sammanfattning	
	
Detta	examensarbete	är	av	en	explorativ	sort	och	syftar	till	att	belysa	eventuella	utmaningar	som	
bör	 beaktas	 vid	 egenkontroller,	 granskningar	 och	 dokumentation	 i	 3D-modeller,	 vilka	 ska	
fungera	som	en	slutprodukt	och	motsvara	ritningshandlingar	i	traditionell	projektering.	Arbetet	
har	utförts	på	konsultföretaget	WSP:s	avdelning	byggprojektering	i	Göteborg.	Företaget	ligger	i	
framkant	 med	 digitala	 arbetsmetoder	 och	 deltagande	 personer	 i	 rapporten	 är	 verksamma	
konstruktörer	 i	 ett	 ritningsfritt	 projekt.	 Målet	 är	 att	 stödja	 företaget	 i	 att	 införa	 ritningsfritt	
arbete	 i	 den	 dagliga	 verksamheten	 och	 bibehålla	 kvaliteten	 i	 egenkontroller	 och	 interna	
granskningar.	
	
För	 att	 uppnå	 störst	 bredd	 och	 djup	 har	 utöver	 en	 litteraturstudie	 även	 kvalitativa-	 och	
kvantitativa	metoder	använts.	De	kvalitativa	observationerna	och	 intervjuerna	har	bidragit	 till	
en	 djupare	 förståelse	 om	 byggnadsprojektering	 och	 kvalitetssäkring	 av	 bygghandlingar,	 vilket	
har	 gett	 en	 uppfattning	 om	 de	 fördelar	 och	 utmaningar	 som	 lyfts	 upp	 i	 resultatdelen.	 Den	
kvantitativa	delen	bygger	på	ett	praktiskt	genomförande	där	en	egenkontroll	har	gjorts	 i	 syfte	
att	jämföra	2D-ritningar	med	3D-modeller.	Den	undersökte	om	checklistan	för	2D-ritningar	kan	
användas	i	3D-modeller	samt	om	samma	systematiska	arbetsgång	kan	fortgå.	Resultatet	har	gett	
indikationer	på	att	synsättet	vid	kvalitetssäkring	i	3D-modeller	inte	kan	vara	det	samma	som	vid	
2D-ritningar.	
	
Det	har	diskuterats	fram	fem	oklarheter	baserade	på	resultatet	som	är	värda	att	nämna	gällande	
kvalitetssäkring	i	ritningsfria	projekt.	Diskussionen	har	lett	fram	till	möjliga	förslag	på	hur	dessa	
kan	 utvecklas.	 Oklarheterna	 som	 belyses	 i	 rapporten	 är	 upplevelsen	 och	 överskådligheten,	
måttsättningen,	detaljer,	konstruktionens	status	och	dokumentation	i	en	3D-modell.	
	
	
	
	
	 	



 

ABSTRACT	
	
This	 report	 is	of	 an	explorative	art	with	 the	purpose	of	emphasize	challenges	with	 the	quality	
controls	 in	 drawing	 free	 building	 projects.	 The	 study	 has	 been	 done	 at	 the	 global	 consultant	
company	WSP,	section	for	Structural	Engineering,	in	Gothenburg,	Sweden.	All	the	participants	in	
this	report	are	active	construction	engineers	currently	working	with	a	drawing	free	project.	The	
goal	 is	 to	 support	 the	 company	with	maintaining	 the	 quality	while	 performing	 self-checking’s	
and	inspections	in	a	3D-modell.		
 
Apart	from	performing	a	literature	study,	quantitative	and	a	qualitative	methods	has	been	used	
in	order	to	widen	the	scope	of	this	investigation.	The	qualitative	observations	and	the	interviews	
has	 contributed	 to	 a	 better	 insight	 in	 building	 projects	 and	 quality	 controls	 of	 construction	
documents,	which	has	given	ideas	of	advantages	and	challenges	as	described	in	the	result.	The	
quantitative	part	is	based	on	a	practical	test,	where	a	quality	control	has	been	made	to	compare	
a	2D-drawing	with	a	3D-model.	The	purpose	with	the	practical	part	was	to	investigate	if	the	2D-
drawing	 checklist	 could	 be	 used	 on	 the	 3D-model,	 and	 if	 the	 same	 working	 process	 could	
proceed.	The	result	has	given	indications	that	quality	controls	in	3D-models	can´t	be	performed	
in	the	same	way	as	with	2D-drawings.	
 
The results and discussions has led to five chosen uncertainties that’s important to take into 
account while when performing quality controls in drawing free building projects. Clarity and 
experience, dimensions, details and documentation and status are the four uncertainties and 
possible suggestions of how to develop these are included in the report.  
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1.	INLEDNING		
Rapporten	 belyser	 svårigheter	 gällande	 egenkontroller,	 granskningar	 och	 dokumentation	 i	
ritningsfria	 projekt.	 Arbetet	 har	 utförts	 i	 Göteborg	 på	 konsultföretaget	 WSP:s	 avdelning	
byggprojektering,	 som	 ligger	 i	 framkant	 med	 digitala	 arbetsmetoder.	 Deltagande	 personer	 i	
rapporten	är	verksamma	konstruktörer	i	ett	ritningsfritt	projekt.	

1.1	Bakgrund	och	nulägesbeskrivning	
I	byggprocessens	projekteringsskede	framställs	ritningar	som	underlag	 för	att	en	konstruktion	
ska	 kunna	 byggas.	 I	 takt	 med	 den	 digitala	 utvecklingen	 har	 ritningsframställning	 gått	 från	
ritbordet	till	mjukvaror	i	datorn	och	vidare	för	att	eventuellt	tas	bort.		
	
Digitaliseringen	som	sker	i	dagens	samhälle	har	börjat	ta	fart	inom	byggbranschen	vilket	har	lett	
till	 nya	 och	mer	 digitala	 arbetsmetoder.	Med	mjukvaror	 som	 arbetsverktyg	möjliggörs	 det	 att	
kunna	skapa	3D-modeller	som	innehåller	en	oändlig	mängd	information.	Ett	begrepp	som	syftar	
till	detta	och	som	genomsyrar	branschen	är	BIM	(Building	 Information	Model).	En	del	av	 idén	
med	BIM-projektering	och	gemensamt	arbete	mellan	olika	discipliner	i	en	3D-modell	är	att	stora	
problem	 som	 exempelvis	 kollisioner	 av	 byggnadsdelar	 ska	 kunna	 lösas	 under	
projekteringstiden.	Det	bidrar	till	ett	fokusskifte	där	mer	tid,	pengar	och	resurser	tidigareläggs	i	
byggprocessen	vilket	ska	minska	oförutsedda	problem	under	produktionstiden.	I	slutändan	blir	
projektet	mer	lönsamt	då	det	är	som	billigast	att	lösa	problem	så	tidigt	som	möjligt.	
	
Utöver	 möjligheterna	 att	 förenkla	 och	 effektivisera,	 kan	 digitaliseringen	 även	 föra	 med	 sig	
svårigheter	och	ställa	krav	på	nya	arbetsmetoder.	Under	arbetets	gång	har	det	observerats	ett	
projekt	på	konsultföretaget	WSP	med	målet	från	beställaren	att	vara	helt	ritningsfritt.	Projektet	
omfattar	 full	projektering	för	en	tunnelbanestation	i	Stockholm	där	3D-modellen	ska	motsvara	
de	 bygghandlingar	 som	 en	 projektleverans	 normalt	 innefattar	 och	 den	 ska	 gå	 att	 bygga	 efter.	
Med	andra	ord	behöver	den	byggbarhet	som	2D-ritningar	ger	finnas	 i	3D-modellen.	Det	ställer	
höga	krav	på	att	den	är	helt	korrekt	eftersom	den	även	ska	fungera	juridiskt.	
	
Kvalitetssäkringen	genom	egenkontroller	och	granskningar	 tycks	vara	ett	utmanande	moment	
vid	 ritningsfria	 projekt	 eftersom	 man	 inte	 länge	 utgår	 från	 ritningar.	 Trots	 att	 WSP	 ligger	 i	
framkant	 gällande	 BIM	 har	 en	 förstudie	 visat	 på	 utmaningar	 kring	 arbetsmetoder	 för	 hur	 en	
kvalitetssäkring	ska	gå	till	i	en	3D-modell	i	jämförelse	med	2D-ritningar.	
	

1.2	Syfte	och	målformulering	
Syftet	 med	 denna	 rapport	 är	 att	 belysa	 eventuella	 utmaningar	 som	 bör	 beaktas	 vid	
egenkontroller,	 granskningar	 och	 dokumentation	 i	 3D-modeller,	 som	 ska	 fungera	 som	 en	
slutprodukt	 och	 motsvara	 ritningshandlingar	 i	 traditionell	 projektering.	 För	 att	 skapa	 en	 röd	
tråd	utgår	arbetet	från	följande	frågeställningar:	
	

1. Hur	ser	granskningsprocessen	av	bygghandlingar	ut	idag	vid	2D-ritningar?	
2. Vad	 finns	 det	 för	 fördelar	 och	 utmaningar	 med	 att	 egenkontrollera,	 granska	 och	

dokumentera	i	3D-modeller	istället	för	på	2D-ritningar?	
3. Går	det	att	använda	samma	arbetsmetod	vid	kvalitetssäkring	på	2D-ritningar	som	i	en	

3D-modell?	
4. Vilka	verktyg	behövs	för	att	förenkla	en	egenkontroll	och	granskning	i	3D?	

	
Målet	 är	 att	 stödja	 företaget	 i	 att	 införa	 ritningsfritt	 arbete	 i	 den	 dagliga	 verksamheten	 och	
bibehålla	kvaliteten	i	egenkontroller	och	interna	granskningar.	
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1.3	Avgränsningar	
I	rapporten	används	enbart	information	av	projekt	framtagna	av	WSP	och	undersökningen	sker	
endast	 under	 projekteringsskedet.	 Egenkontrollerna,	 granskningarna	 och	 dokumentationen	 är	
avsedda	 för	 K-ritningar	 i	 2D-	 och	 3D-modeller	 som	 avser	 bygghandlingar.	 De	 genomförda	
intervjuerna	 har	 gjorts	 med	 interna	 aktörer	 på	 företaget.	 Studien	 förhåller	 sig	 enbart	 till	
interngranskning,	där	med	behandlas	inte	externgranskning	så	som	tredjeparts	granskning.		
	
WSP	har	ett	granskningsverktyg	för	3D-modeller	tillgängligt	som	har	förbisetts	för	att	eventuellt	
stöta	på	möjliga	förbättringar.		
	

1.4	Definitioner	
Rapporten	 innehåller	 begreppen	 egenkontroller	 och	 granskningar	 vars	 gränser	 överskrider	
varandra.	Den	är	skriven	ur	ett	antagande	där	egenkontroller	måste	gå	att	genomföra	för	att	en	
granskning	 ska	 kunna	 ske.	 Egenkontrollerna	 är	 det	 första	 steget	 i	 granskningsprocessen	 och	
innehåller	 kontrollpunkter	 som	 även	 ska	 kunna	 kontrolleras	 under	 granskningsskedet.	
Samlingsnamnet	 för	 egenkontroller	 och	 interna	 granskningar	 namnges	 i	 detta	 arbete	 som	
kvalitetssäkring.	 Traditionellt	 utförs	 egenkontrollen	 av	 konstruktören	 som	 har	 skapat	
handlingen	och	därefter	granskas	den	av	en	annan	person.	
	
	
BIM	 	 	 Building	information	model		

Egenkontroll	 	 En	kontroll	av	den	som	utfört	arbetet	

Samgranskning	 	 Granskning	mellan	olika	discipliner	

Granskning	 	 	 En	granskning	på	någon	annans	arbete	

Dokumentation	 	 Digital	eller	analog	arkivering	av	viktig	information	

Slutgranskning	 	 Godkännande	för	leverans	

Tekla	Structures		 	 Mjukvara	för	3D-modellering	 	

Checklista	 	 	 Lista	med	punkter	att	kontrollera	

Typritning	 	 	 Detaljritning	på	vanligt	förekommande	lösningar	

Klassificera	 	 	 Dela	in	(ordna)	i	klasser	(grupper)	

Litterera	 	 	 Beteckna	med	bokstäver	

UA	 	 	 Uppdragsansvarig	

AC	 	 	 Arbetschef	

HL	 	 	 Handläggande	konstruktör	

Kvalitetssäkring	 	 Egenkontroller	tillsammans	med	granskning	

Konstruktionsdel	 	 Ett	element,	objekt,	part	eller	en	konstruktionsdetalj	

Byggsten	 	 	 Ett	element,	objekt,	part	eller	en	konstruktionsdetalj
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2.	LITTERATURSTUDIE	
Avsnittet	 avser	 studier	 gällande	 byggprocessen,	 digitaliseringen	 samt	 granskningsprocessen.	
Litteraturstudien	avslutas	med	ett	avsnitt	om	WSP:s	interna	processer.		

2.1	Byggprocessen	
Byggherren	är	den	person,	företag	eller	organisation	som	har	idén	att	bygga	nytt	eller	ändra	ett	
befintligt	byggnadsverk.	I	detta	tidiga	skede	skapas	ett	byggprojekt	med	hjälp	av	byggherren	för	
att	 en	 produktbestämning	 ska	 kunna	 göras.	 Med	 produktbestämning	 menas	 egentligen	
projektering	 där	 det	 tas	 fram	 ritningar	 som	 såväl	 som	 beskrivningar,	 de	 blir	 sedan	 till	
bygghandlingar	som	används	vid	utförandet.	Vidare	byggs	eller	renoveras	byggnadsverket,	detta	
kallas	 produktframställning	 eller	 produktion	 som	 genomförs	 av	 olika	 entreprenader.	 Så	 fort	
produkten	börjar	brukas	 startar	produktanvändningen	 och	 förvaltningen,	 som	kräver	drift	 och	
underhåll	 (Nordstrand	 2008).	 Figur	 1	 nedan	 illustrerar	 det	 beskrivna	 händelseförloppet	 i	
byggprocessen.		

	
Figur	1:	Händelseförlopp	byggprocessen	
	

2.1.1	Projektering	
Projekteringens	 tre	 skeden	gestaltning	i	förslagshandlingsskede,	systemutformning	i	systemskede	
och	detaljutformning	i	bygghandlingsskede	är	en	stor	och	viktig	del	 i	byggprocessen	som	visas	 i	
figur	2	nedan.		
	

Figur	2:	Händelseförlopp	projekteringsprocessen	
	
När	förslagshandlingar	framställs	så	testas	olika	utformningar	och	konstruktioner	som	ska	leda	
till	bästa	möjliga	byggbarhet.	Arkitekten	bär	det	största	ansvaret	för	förslagshandlingarna	men	
arbetar	 tätt	 ihop	med	konstruktörer	 och	 andra	discipliner	 för	 att	 säkerställa	 att	 gestaltningen	
går	att	bygga	i	praktiken.	Gestaltning	handlar	mycket	om	prövning	samt	väga	för-	och	nackdelar	
mot	varandra	för	att	komma	fram	till	den	bästa	möjliga	lösningen.		
	
Vid	systemutformningen	bestäms	byggnadsverkets	slutliga	konstruktion	efter	de	lösningar	som	
tagits	 fram.	 Tanken	 är	 att	 efter	 systemskedet	 ska	 endast	 detaljlösningar	 finnas	 kvar	 och	
produktbestämningen	bör	vara	avslutad.	Systemhandlingarna	är	grunden	för	projekteringen	och	
byggherren	kan	med	hjälp	av	dessa	kontrollera	projektet	enligt	de	önskemål	och	krav	som	finns.		
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Detaljutformningen	 är	 slutligen	 det	 mest	 betydande	 skedet.	 Här	 framställs	 skarpa	
bygghandlingar	 som	 entreprenörerna	 ska	 kunna	 bygga	 utefter.	 Dimensionering,	 måttsättning	
och	byggnadsdetaljer	är	bara	en	liten	del	av	det	som	ska	fastställas.	De	tekniska	lösningar	som	
upprättas	ska	uppfylla	de	krav	från	BBR	och	lagstiftningar	som	redovisas	i	avsnitt	2.2	Lagar	och	
riktlinjer	 som	 påverkar	 granskningen	 (Nordstrand	 2008).	 Egenkontrollerna	 och	
slutgranskningen	för	bygghandlingar	sker	i	detaljutformningsskedet.	
	

2.1.2	Handlingar	
Under	byggprocessen	tas	en	mängd	handlingar	fram	vilka	innehåller	olika	mycket	information.	
Exempel	 på	 handlingar	 är	 program-,	 system-	 och	 bygghandlingar.	 De	 sistnämnda	 är	 de	
fullständiga	och	 fastställda	handlingarna,	 som	ska	godkännas	 för	att	 användas	 i	produktionen.	
Eftersom	dessa	handlingar	är	den	slutliga	leveransen	för	projekteringen	krävs	det	granskningar	
som	säkerställer	kvaliteten	i	att	alla	krav	och	förväntningar	är	uppfyllda.	Handlingarna	erhåller	
även	status	som	anger	i	vilket	skede	de	är	i	för	att	kunna	veta	vad	de	får	och	lämpas	användas	till	
(Bygghandlingar	90	2008).	
	
Bygghandlingar	
Syftet	med	bygghandlingarna	 är	 att	 alla	 som	medverkar	 i	 ett	 byggprojekt	 ska	 kunna	 förmedla	
sinsemellan	(Nordstrand	2008).	För	att	bygga	en	konstruktion	krävs	ritningar	som	kompletteras	
med	 beskrivningar	 och	 förteckningar.	 Denna	 samling	 dokument	 kallas	 för	 bygghandlingar.	
Projektörerna	 behöver	 redovisa	 alla	 detaljer	 som	 finns	 genom	 att	 upprätta	 översikt-	 och	
detaljritningar.	 Översiktsritningarna	 (planer,	 sektioner)	 innehåller	 storlek-	 och	
lägesmåttsättningar	 för	 att	 kunna	 placera	 konstruktionsdelarna	 rätt,	 medan	 detaljritningarna	
redovisar	 hur	 olika	 konstruktionsdelar	 är	 uppbyggda,	 materialdimensioner,	 samt	 hur	 de	 ska	
sammankopplas	med	varandra	(Hamrin	1996).		
	
Ritningar	
Ritningar	innehåller	bland	annat	information	om	byggnadsdelars	dimensioner	och	form.	Det	ska	
framgå	var	dessa	delar	ska	placeras	 i	konstruktionen,	antalet	och	 i	detalj	hur	anslutningar	ska	
monteras.	Som	ett	komplement	till	alla	illustrationer	finns	förklarande	texter	på	ritningen	samt	
hänvisningar	till	andra	ritningar	eller	dokument	så	som	allmänna	föreskrifter	där	material	och	
information	 om	 utförandet	 framgår.	 Ritningarna	 delas	 i	 allmänhet	 upp	 genom	 de	 följande	
disciplinerna	arkitekt,	mark,	konstruktion,	VVS	samt	el	och	redovisar	disciplinspecifika	ändamål.	
Konstruktionsritningar	 syftar	 till	 utförandet	 av	 konstruktionen	 och	 delas	 generellt	 upp	 efter	
olika	 materialtyper	 och	 tillverkningsmetoder	 som	 platsgjutet	 eller	 prefabricerat	 (Nordstrand	
2008).			
	
Vidare	delas	ritningar	upp	i	olika	snitt	beroende	på	ändamålet.	Hamrin	(1996)	beskriver	
ingående	hur	de	olika	snitten	ser	ut	och	vad	de	innehåller.	
	

• Planritningar	redovisar	måttsättningar	och	konstruktionsdelar	som	väggar,	pelare,	
balkar,	bjälklag,	armering,	urtagningar.	Det	är	efter	dessa	ritningar	om	utsättningar	sker.	

• Sektionsritningar	redovisar	det	bärande	systemet	i	konstruktionen	och	uppbyggnaden	
av	väggar	och	bjälklag.	

• Detaljritningar	redovisar	i	större	skala	hur	olika	konstruktionsdelar	är	uppbyggda	och	
sammankopplade	med	varandra.		

	
Varje	 ritning	 identifieras	 med	 rubriker	 och	 ritningsnummer	 enligt	 svensk	 standard	 (SS	
32271:2016)	för	ritningsnumrering.	Det	finns	även	rekommendationer	i	Bygghandlingar	90	för	
hur	bygghandlingar	bör	utformas	(Nordstrand	2008).	
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Beskrivningar	
För	 kompletta	 bygghandlingar	 krävs	 även	 beskrivningar	 som	 anger	 kvaliteter,	 toleranser	 och	
information	 för	 utförandet.	 AMA-systemet	 är	 framtaget	 som	underlag	 för	 dessa	 beskrivningar	
och	 syftar	 till	 att	 säkerställa	 en	 god	 kvalitet	 i	 byggandet.	Om	byggherrens	 krav	 för	 utförandet	
stämmer	överens	med	det	 som	anges	 i	AMA	så	behöver	projektören	enbart	 ange	en	AMA-kod	
och	rubrik	i	objektbeskrivningen	(Nordstrand	2008).	
	
Konstruktionsdokumentation	 skall	 tas	 fram	 till	 ett	 byggnadsverk	 och	 är	 ett	 särskilt	 dokument	
som	 beskriver	 den	 bärande	 konstruktionen.	 Det	 ska	 framgå	 vilka	 förutsättningar	 för	
dimensioneringen	 och	 utförandet	 som	 har	 funnits	 samt	 vilket	 regelverk	 som	 har	 använts.	 De	
allmänna	 råd	 som	bör	 framgå	 angående	 förutsättningarna	 är	 val	 av	 laster,	 lastkombinationer,	
säkerhetsklasser,	statiska	modeller	och	livslängd.	Dokumentet	ska	även	innehålla	uppgifter	om	
exponerings-	och	korrosivitetsklasser	samt	vem	som	har	genomfört	dimensioneringskontrollen	
(Boverket	2016a).		
	
Tekniska	 beskrivningar	 redogör	 enligt	 Stockholms	 stad	 (2017)	 de	 tekniska	 lösningarna	 i	 ett	
projekt,	det	kan	såväl	handla	om	brandskydd	som	en	detaljritning	med	tillhörande	material	och	
dimensioner.	De	vanligaste	punkterna	som	redovisas	i	en	teknisk	beskrivning	är:	
	

• Bärförmåga,	stadga	och	beständighet	
• Energihushållning	och	värmeisolering	
• Hushållning	med	vatten	och	avlopp	
• Inomhusmiljö	
• Lämplighet	för	avsett	ändamål	
• Skydd	mot	buller	
• Säkerhet	i	händelse	av	brand	
• Säkerhet	vid	användning	
• Tillgänglighet	och	användbarhet	för	personer	med	nedsatt	rörelse-	eller	

orienteringsförmåga	
	
	
Förteckningar	
Förteckningar	 redovisar	 mängden	 av	 en	 viss	 del	 i	 konstruktionen.	 Ett	 exempel	 är	
armeringsförteckningar	 som	kan	 ange	 stålkvalitet,	 längder	 och	dimensioner	 för	 olika	 typer	 av	
armeringsjärn.	 Exakta	 mängder	 kan	 hämtas	 ur	 en	 3D-modell	 såvida	 allt	 är	 exakt	 modellerat	
(Nordstrand	2008).	

2.1.3	Kommunikation	genom	BSAB	
För	att	tala	ett	gemensamt	språk	har	BSAB-systemet	(Byggandets	Samordning	AB)	utvecklats	till	
byggprocessen	och	består	av	olika	 tabeller	 som	samverkar	med	varandra.	 Systemet	bygger	på	
ett	 klassifikationssystem	 som	 delar	 upp	 ett	 byggnadsverk	 i	 olika	 typer	 av	 verksamheter,	
byggnadsverk,	 byggdelar	med	mera.	 	 Det	 ligger	 till	 grund	 för	 en	 systematisering	 och	 struktur	
inom	byggbranschen	för	exempelvis	ritningsnumrering,	dokument	och	underlag,	AMA-systemet	
med	mera	(BSAB	96	1999).	
	
Organiseringen	av	information	kallas	för	informationsstruktur.	Denna	kan	bygga	på	exempelvis	
en	 klassifikation	 där	 utgångspunkten	 handlar	 om	 vilken	 information	 som	 är	 användbar	 för	
vilken	 aktör.	 Inom	 byggprocessen	 samlas	 informationen	 för	 att	 bli	 handlingar	 till	 ett	
byggnadsverk.	 Handlingarna	 innefattar	 exempelvis	 ritningar,	 modeller,	 förteckningar	 och	
beskrivningar.	 Till	 projekten	 finns	 även	 projektanknutna	 kunskapsdokument	 som	 exempelvis	
AMA	och	svensk	standard,	vilka	olika	handlingar	kan	hänvisa	till	(BSAB	96	1999).	
	



 6 

Som	tidigare	beskrivits	så	benämns	handlingarna	efter	projekteringens	olika	skeden,	exempelvis	
förslagshandling	 eller	 bygghandling.	 Projektet	 sammanställs	 i	 de	 olika	 skedena	 och	 sätts	
samman	till	handlingar	som	inkluderar	ritningar,	förteckningar	och	beskrivningar.	Som	påpekas	
i	 BSAB	 96	 (1999)	 bör	modellens	 status	 benämnas	 parallellt	med	 de	 olika	 skeden	 som	 ingår	 i	
byggprocessen.		
	
Ett	 tidigare	 problem	 vid	 traditionell	 projektering	 har	 varit	 informationen	 som	 stannar	 hos	 de	
olika	aktörerna.	Därmed	förs	informationen	inte	vidare	till	nästkommande	skeden,	det	vill	säga	
att	användbar	information	förkastas	(BSAB	96	1999).		 	
	

2.2	Lagar	och	riktlinjer	som	påverkar	granskningen	
År	1995	tillträde	en	ny	lag	i	Sverige	om	ett	nytt	system	för	en	säker	kvalitetskontroll.	Innan	hade	
kvalitetskontrollen	 och	 den	 externa	 granskningen	 gjorts	 av	 en	 byggnadsinspektör	 från	 en	
myndighet.	 Med	 den	 nya	 lagen	 ändrades	 ansvaret	 helt	 och	 byggherren	 övertog	 ansvaret	 för	
dokumentationen	av	kvalitetssäkringen.	Den	yttersta	uppgiften	är	att	säkerställa	genomförandet	
av	 egenkontroller	 och	 granskningar	 (Fröderberg	 2014).	 Byggherren	 har	 även	 det	 yttersta	
ansvaret	för	att	 lagar,	 förordningar	och	föreskrifter	följs	när	det	kommer	till	byggande,	rivning	
och	markarbeten	(Boverket	2016b).		
	
PBL	–	Plan	och	bygglagen	
I	Sverige	ligger	Plan-	och	bygglagen	(SFS	2010:900)	till	grund	för	planläggning	av	mark,	vatten	
och	 byggande.	 Syftet	 är	 att	 främja	 en	 långsiktig	 samhällsutveckling	 som	 bidrar	 till	 jämlika	
levnadsförhållanden	för	dagens	såväl	som	för	kommande	generationer.	
	
I	kapitel	8	ställs	det	bland	annat	krav	på	ett	byggnadsverks	utformning	och	tekniska	egenskaper.	
Från	4	§	listas	nedan	exempel	på	egenskapskrav	med	hänsyn	till:	
	

1. Bärförmåga,	stadga	och	beständighet	
2. Säkerhet	i	händelse	av	brand	
3. Skydd	med	hänsyn	till	hygien,	hälsa	och	miljön	
4. Säkerhet	vid	användning	
5. Skydd	mot	buller	

	
Kapitel	 10	 innehåller	 bestämmelser	 för	 genomförandet	 av	 bygg-,	 rivnings-	 och	markåtgärder.	
Under	 punkt	 2	 anges	 byggherrens	 skyldighet	 att	 kontrollera	 genomförandet	 och	 ha	 en	
kontrollplan	upprättad.	
	
PBF	–	Plan-	och	byggförordningen	
Plan-	och	byggförordningen	tar	upp	egenskapskrav	på	byggnadsverk	under	kapitel	3,	7	§.	Dessa	
är	 framtagna	 för	 att	 uppfylla	 de	 krav	 i	 plan-	 och	 bygglagen	 (2010:900)	 som	 handlar	 om	 hur	
projekteringen	av	en	byggnadskonstruktion	ska	vara	genomfört	enligt	första	punkten	i	kapitel	8,	
4	 §	med	hänsyn	 till	bärförmåga,	stadga	och	beständighet.	 Byggnadsverket	 ska	kunna	användas	
till	sitt	ändamål	utan	att	det	leder	till	(SFS	2011:338):		
	

1. Att	byggnadsverket	helt	eller	delvis	rasar	
2. Oacceptabla	större	deformationer	
3. Skada	på	andra	delar	av	byggnadsverket,	dess	installationer	eller	fasta	utrustning	till	

följd	av	Större	deformationer	i	den	bärande	konstruktionen	
4. Skada	som	inte	står	i	proportion	till	den	händelse	som	orsakat	skadan	
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Eurocode	(EKS)	
Boverket	(2016c)	förklarar	att	föreskrift	serien	EKS	står	för	Europeiska	
konstruktionsstandarder	och	är	verkställighetsföreskrifter	gällande	krav	i	8	kapitel,	4	§,	punkt	1	
i	PBL	(2010:900)	på	bärförmåga,	beständighet	och	stadga	och	PBF	enligt	de	fyra	punkterna	i	
stycket	ovan,	PBF	–	Plan-	och	byggförordningen.		
	
BBR	–	Boverkets	byggregler		
BBR	är	en	samling	föreskrifter	och	allmänna	råd	som	syftar	till	hur	lagar	i	PBL	kan	uppnås.	
Under	rubriken	allmänna	regler	finns	rekommendationer	om	projekteringen.		
	
Nedan	visas	utdrag	på	allmänna	råd	ur	följande	koder	som	anses	relevanta	för	projektering	
(Boverket	2011):	
	
2:3		

För	att	säkerställa	att	byggnader	blir	projekterade	och	utförda	enligt	gällande	regler	
bör	 byggherren	 i	 ett	 tidigt	 skede	 överväga	 behovet	 av	 relevant	 kompetens	 för	
respektive	 uppgift	 som	 tillsammans	 med	 förutsättningarna	 för	 projektering	 och	
utförande	presenteras	som	underlag	för	kontrollplanen.	
	
Projekteringen	bör	redovisas	på	ritningar	och	i	andra	handlingar	på	ett	sådant	sätt	att	
det	kan	verifieras	att	kraven	i	dessa	föreskrifter	uppfylls.	

	
2:32	

För	att	säkerställa	att	den	färdiga	byggnaden	uppfyller	kraven	i	huvudförfattningarna	
och	 dessa	 föreskrifter	 bör	 byggherren	 i	 ett	 tidigt	 skede	 se	 till	 att	 detta	 verifieras.	
Verifieringen	 kan	 ske	 antingen	 under	 projektering	 och	 utförande	 eller	 i	 den	 färdiga	
byggnaden	 eller	 någon	 kombination	 därav.	 På	 vilket	 sätt	 verifieringen	 ska	 ske	 i	 det	
aktuella	 fallet	 fastställs	 i	 kontrollplanen.	 Om	 inget	 annat	 anges	 för	 kravvärdena	 i	
denna	 författning	 gäller	 att	 angivna	 gränsvärden	 inte	 får	 över	 respektive	
underskridas.	Vid	beräkning,	provning	och	mätning	bör	metodens	osäkerhet	beaktas.		

	
2:322		

Vid	projekteringen	bör	det	verifieras	att	förutsättningar,	projekteringsmetoder	och	
beräkningar	är	relevanta	och	rätt	tillämpade	och	att	de	är	korrekt	redovisade	i	
bygghandlingarna.	
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ABK	09	
ABK	09	är	allmänna	bestämmelser	från	tidiga	till	slutliga	skeden	som	ska	tillämpas	inom	
arkitekt-	och	ingenjörsverksamhet	(ABK	09	2010).		
	
Under	kapitel	5	tas	ansvar	för	skada	med	mera	upp	och	relevanta	paragrafer	med	avseende	på	
god	granskning	tas	upp	nedan.	
	
§	1	

Konsulten	ansvarar,	med	nedan	angivna	begränsningar,	för	skada	som	denne	orsakat	
beställaren	genom	bristande	 fackmässighet,	 åsidosättande	av	 sedvanlig	omsorg	 eller	
annan	 vårdslöshet	 vid	 genomförande	 av	 uppdraget.	 Har	 beställaren	 visat	 att	 skada	
uppstått	och	gjort	sannolikt	att	skadan	beror	på	en	felaktighet	i	konsultens	handlingar	
eller	en	underlåtenhet	av	konsulten,	ska	konsulten	för	att	fria	sig	från	ansvar	visa	att	
han	inte	är	ansvarig	för	skadan.	
	

§	2		
Konsulten	ansvarar	för	skador	som	upptäcks	inom	tio	år	från	den	dag	konsultens	
uppdrag	slutförs	eller	annars	upphört.	

	

2.3	Digitalisering	
I	byggbranschen	har	det	genom	åren	 funnits	olika	 faser	 inom	digitaliseringen.	1980-talet	hade	
ADB	(administrativ	databehandling)	och	CAD	(Computer	Aided	Design).	Enligt	BSAB	96	(1999)	
har	CAD	haft	en	stor	inverkan	på	branschens	metoder	för	samordning	och	kommunikation	som	
fortlever	 än	 idag.	 1990-talets	 begrepp	 var	 IT	 (informationsteknologi)	 och	 vid	 2000-talet	
pratades	det	om	IKT	(information	och	kommunikation).	Digitaliseringen	under	dessa	år	har	lett	
till	 en	 effektivisering	 av	 branschens	 processer	 och	 arbetsmetoder.	 På	 samma	 sätt	 har	 BIM	
utvecklats,	 som	 är	 det	 nyaste	 tillskottet	 inom	 digitalisering.	 Det	 handlar	 om	 att	 utnyttja	 det	
digitala	för	ett	fortsatt	utvecklande	av	arbetssätt	och	metoder	(Lundgren	2017).		
	
I	 artikeln	 stor	potential	med	digitalisering	inom	bygg	berättar	 Frelin	 (2016)	 att	 byggbranschen	
ligger	 lite	 efter	 i	 digitaliseringen	 jämförelsevis	 med	 andra	 branscher.	 Fördelarna	 med	
digitaliseringen	är	inte	utnyttjade	till	fullo.	Många	områden	inom	byggbranschen	sker	i	digitala	
verktyg,	 men	 samordningen	 där	 emellan	 tryter.	 Det	 optimala	 vore	 att	 arbeta	 i	 en	
sammanhängande	 länk	 från	 idé	 till	 förvaltning	 med	 relevant	 information.	
	
I	framtiden	är	det	viktigt	att	se	till	helheten	och	att	ta	till	vara	på	nya	teknikers	potential	för	att	
bygga	upp	nya	processer.	 Inte	bara	fortsätta	effektivisera	de	redan	funna	arbetssätten.	Tanken	
är	 att	 den	 digitala	 3D-modellen,	 som	 är	 hjärtat	 i	 digitaliseringen,	 ska	 ha	 samma	 information	 i	
idé-	som	i	förvaltningsstadiet.	Exaktheten	i	modellen	skulle	kunna	leda	till	att	branschen	kan	ta	
till	vara	på	ny	teknik	inom	till	exempel	tillverkning	och	produktion	(Carlstedt	2017).		
	
BIM	
BIM	står	för	Building	Information	Modell	och	som	det	framgår	i	handboken	av	EUBIM	(2016)	kan	
det	ses	som	en	digital	konstruktion	där	3D-modellering	kombineras	med	information.	Detta	kan	
ge	en	positiv	inverkan	på	bland	annat	samarbeten,	problemlösningar	och	koordinationer	genom	
att	 informationen	 anses	 som	 mer	 noggrann	 vilket	 bidrar	 till	 ett	 bättre	 beslutsfattande	 och	
därmed	 även	 en	 bättre	 planering.	 Ur	 ett	 hållbarhetsperspektiv	 kan	 detta	 leda	 till	 att	 spara	
pengar	på	leveranser,	lägre	underhåll-	och	driftskostnader,	minska	avfallet	på	byggarbetsplatser	
och	bidra	till	bättre	arbetsmiljöer.	
	
BIM	 innefattar	 modell	 så	 väl	 som	 information.	 3D-modellen	 byggs	 upp	 av	 objekt	 som	 är	
kopplade	 till	 varandra	 och	 representerar	 ett	 verkligt	 objekt	 som	 exempelvis	 en	 vägg	 eller	
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fönster.	 Objekten	 har	 dimensioner,	material	 och	 andra	 egenskaper	 kopplade	 till	 sig.	Modellen	
innehåller	också	exempelvis	mängdinformation	om	armeringsjärn	eller	enhetstider	som	ger	en	
möjlighet	att	skapa	kostnadskalkyler	och	tidplaner	(BIM	Alliance	2017).	
	
Syftet	är	att	effektivisera	byggprocessen	genom	att	byggnadens	information	som	är	kopplat	i	en	
3D-modell	kan	användas	genom	hela	byggprocessen	från	idé	till	projektering	och	produktion,	till	
förvaltning	och	rivning,	se	 figur	3.	Traditionell	projektering	byggs	på	att	ritningar	ska	 tas	 fram	
som	i	sin	tur	visar	planer,	sektioner,	elevationer	och	detaljer	som	ska	stämplas	bygghandling	och	
därefter	byggas	utifrån.	 Idag	modelleras	det	 i	3D	därefter	hämtas	2D-ritningar	ut	ur	modellen	
som	sedan	granskas.	Revideringar	i	en	3D-modell	ger	utslag	på	alla	ritningsvyer	som	uppdateras	
automatiskt	(Thydell	2017).		
	

	
Figur	3:	BIM-cirkeln	
	
	
Konsultföretaget	WSP	har	en	stor	förståelse	inom	digitalisering	och	BIM,	då	de	under	en	lång	tid	
både	 har	 observerat	 och	 stått	 i	 framkant.	 De	 anser	 att	 BIM	 och	 digitalisering	 går	 ut	 på	 att	
åstadkomma	ett	ständigt	 flöde	med	bra	 information	och	kommunikation	som	håller	sig	genom	
hela	 byggprocessen	 från	 idé	 till	 förvaltning	 (WSP	 2017a).	 Företaget	 jobbar	 ständigt	 med	 att	
effektivisera	sina	arbetsprocesser	med	hjälp	av	digitaliseringen.	Speciellt	inom	projektering	ser	
de	många	fördelar	med	digital	informationshantering	men	oftast	ligger	införandet	av	de	digitala	
arbetssätten	på	kunderna	(WSP	u.å.).		
	
Tidigare	 har	 den	 största	 tiden	 lagts	 på	 samordning	 och	 framställning	 av	 2D-ritningar	 samt	
revideringar	 av	 dessa.	 En	 fördel	med	BIM-projektering	 är	 att	 det	 skapar	 en	möjlighet	 att	 lösa	
problem	 tidigt	 i	 projekteringsprocessen	 genom	 att	 man	 kan	 kvalitetssäkra	 och	 upptäcka	
kollisioner	 tidigt	 i	 processen	med	 hjälp	 av	 granskningar	 och	mjukvaror.	 Istället	 för	 att	 skjuta	
fram	problemen	till	produktionen	flyttas	därför	mer	fokus	till	projekteringen	(Thydell	2017).		
	
3D-modellering	
Enligt	 rekommendationen	 i	 branschdokumentet	 Bygghandlingar	 90	 bör	 en	 3D-modell	
struktureras	 genom	 en	 klassindelning	 av	 olika	 objekt	 som	 ingår	 i	 modellen.	 Lämpligtvis	 följs	
BSAB-systemet	 som	 beskrivits	 under	 avsnitt	 2.1.3	 Kommunikation	 genom	 BSAB.	 Genom	 att	
upprätta	 kravnivåer	 på	 modelleringen	 kan	 den	 innehålla	 olika	 informationsmängder.	 Det	
handlar	 om	 detaljeringsgraden	 på	 relationerna	 mellan	 olika	 delar	 i	 modellen,	 exempelvis	 ett	
fristående	 objekt	 som	 inte	 visar	 något	 inbördes	 beroende	 till	 ett	 annat,	 såväl	 som	 objekt	 i	
sammankopplade	system	där	bärighet	kan	analyseras.	Ur	en	modell	kan	vyer	och	snitt	skapas	på	
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valfria	 platser	 i	 konstruktionen,	 dessutom	 finns	 information	 kopplade	 till	 alla	 byggnadsdelar.	
Genom	att	klassindela	modellen	kan	vyerna	enkelt	anpassas	och	 filtreras	 till	vad	som	ska	vara	
synligt	(Bygghandlingar	90	2008).	
	
I	 ett	 3D-modelleringsprogram	 som	 bygger	 på	 BIM-information	 är	 byggnadsegenskaperna	 en	
funktion	 som	möjliggör	 att	 kunna	 koppla	 specifika	 egenskaper	 och	 information	 till	 ett	 objekt.	
Med	 hjälp	 av	 denna	 funktion	 kan	 information	 som	 exempelvis	 betongkvalitet,	 täckskikt,	 och	
brandklass,	lagras	och	kopplas	till	ett	objekt	(Tekla	Structures	2017).		
	

2.4	Granskningsprocessen	
Ett	 säkerställande	 av	 kvaliteten	 på	 leveranser	 sker	 genom	 kontroller	 och	 granskningar.	
Inledningsvis	genomförs	egenkontroller	där	konstruktören	bekräftar	att	 rätt	 information	 finns	
inlagd	 och	 att	 modelleringen	 är	 gjord	 enligt	 det	 beräkningsunderlag	 som	 är	 upprättat.	 Inför	
leveransen	 granskas	 handlingarna	 av	 den	 som	 levererar	 där	 det	 säkerställs	 att	 informationen	
stämmer	överens	och	uppfyller	de	krav	samt	bestämmelser	som	beställaren	ställt.	Slutligen	ska	
beställaren	godkänna	det	som	levereras	(Bygghandlingar	90	2008).		
	
Kvalitetssäkring		
Företag	 upprättar	 vanligtvis	 ett	 system	 för	 att	 säkerställa	 kvaliteten	 i	 sina	 leveranser	 och	 få	
förtroende	 från	 sina	kunder	om	att	deras	önskemål	och	krav	uppfylls.	Kvalitetssystemet	utgår	
från	standarden	ISO	9000	som	också	finns	att	söka	certifiering	för.	Syftet	är	att	den	som	beställer	
ska	veta	att	konstruktionen	inte	har	några	brister	och	att	funktionen	stämmer	överens	med	dess	
ändamål.	 Ett	 vanligt	 hjälpmedel	 för	 att	 uppnå	 syftet	 är	 att	 genomföra	 och	 dokumentera	
egenkontroller.	 För	 att	 kvalitetssäkra	 kan	 checklistor	 upprättas	 som	 ser	 till	 att	 inga	 viktiga	
kontrollpunkter	 missas	 och	 att	 byggherrens	 krav	 uppnås	 (Nordstrand	 2008).	
	
WSP	har	ett	kvalitetsledningssystem	som	är	certifierat	enligt	kvalitetsstandarden	ISO	9001.	Det	
upprättade	 systemet	 ställer	 krav	 på	 egenkontroller	 och	 interngranskningar	 för	 att	 säkerställa	
kvaliteten	på	 leveransen.	Denna	standard	bygger	bland	annat	på	kundfokus,	processinriktning	
och	beslut	baserade	på	fakta	(SIS	2015).		
	
Kontrollplan	
I	 byggprocessen	 används	 olika	 kontrollplaner.	 Det	 är	 ett	 dokument	 med	 moment	 som	 ska	
kontrolleras	så	att	byggandet	uppfyller	de	krav	som	ställs	genom	lagar	såväl	som	från	beställare.	
Inom	projekteringen	är	en	vanlig	arbetsmetod	att	ta	fram	en	checklista	där	det	beskrivs	vad	och	
hur	 något	 ska	 kontrolleras	 samt	 vem	 som	 ska	 utföra	 kontrollen.	 Det	 ska	 också	 framgå	 hur	
resultatet	ska	redovisas	samt	vad	kontrollen	jämförs	emot	(Boverket	2016d).	
	
Kollisionskontroller	
Filer	 från	 varje	 disciplin	 samlas	 in	 och	 en	 samgranskningsmodell	 i	 3D	 skapas	 och	
kollisionskontroller	görs	så	att	eventuella	problem	discipliner	emellan	kan	identifieras	och	lösas.	
3D-modellen	 uppdateras	 efter	 revideringarna	 och	 därefter	 kan	 samgranskningar	 och	
kollisionskontroller	genomföras	på	nytt.	Detta	omlopp	fortsätter	tills	det	inte	längre	finns	några	
krockar	(Lindhe	2015).		
	
Exempel	på	granskningsprocess	
Ett	 exempel	 på	 en	 granskningsprocess	 presenteras	 nedan.	 Den	 är	 upprättad	 av	 BEAst	 och	 är	
uppdelad	i	fem	steg.	Den	kan	se	ut	på	följande	vis	som	visas	i	figur	4.	
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Figur	4:	Händelseförloppet	granskningsprocessen	
	
	
Inledningsvis	förbereds	processen	genom	att	skapa	en	sammanställning	av	dokumentation	som	
behövs	 för	 granskningen.	 Under	 granskningsperioden	 går	 alla	 berörda	 parter	 som	
projekteringsledare,	 beställare,	 projektörer,	 produktion	 med	 flera	 igenom	 handlingarna	 och	
kommenterar	 eventuella	 oklarheter.	 Därefter	 kallar	 projekteringsledaren	 till	 ett	
granskningsmöte	där	de	tillsammans	med	de	inbjudna	disciplinerna	går	igenom	kommentarerna	
och	 beslutar	 om	 de	 ska	 avisas,	 åtgärdas	 eller	 omgranskas.	 Vid	 större	 förändringar	 kan	 det	
komma	 att	 behöva	 kallas	 till	 en	 ny	 granskningsperiod	 och	 ett	 nytt	 granskningsmöte.	 Efter	
granskningsmötet	 övergår	 skedet	 till	 att	 projektören	 inarbetar	 eventuella	 ändringar	 som	
projekteringsledaren	sedan	kontrollerar	och	godkänner.	Det	sista	steget	i	granskningsprocessen	
är	godkännandet	av	att	handlingarna	får	användas	till	dess	ändamål.	I	detta	skede	sammanställs	
och	dokumenteras	granskningen	(BEAst	2017b).	
	

2.5	WSP	
Konsultföretaget	WSP	har	hög	status	inom	samhällsbyggnad	och	finns	i	alla	världsdelar	med	
huvudkontor	i	Montreal,	Kanada.	I	Sverige	finns	det	cirka	50	kontor	med	4000	medarbetare.		

2.5.1	Den	interna	processen	
Processen	för	kvalitetssäkring	går	enligt	Anders	Thelin1	till	så	att	den	beräknande	konstruktören	
genomför	 en	 egenkontroll	 som	 utgör	 basen	 för	 beräkningsrapporten.	 Den	 utförs	 enligt	 den	
kontrollplan	och	checklista	som	finns	specifikt	för	företaget	WSP	och	presenteras	nedan	i	avsnitt	
2.5.2	Kontrollplan.	 Den	 handläggande	 konstruktören	 gör	 sedan	 en	 granskning	 på	 beräknarens	
egenkontroll	 för	 att	 säkerställa	 kvaliteten.	 Modelleraren	 och	 handläggande	 konstruktören	
stämmer	av	med	varandra	så	att	beräkningsunderlaget	kan	jobbas	in	i	modellen.	När	modellen	
är	 färdig	 ska	 beräknaren	 kontrollera	 att	 dimensioner	 och	 material	 enligt	 checklistor	 är	 rätt	
modellerat	med	hänsyn	till	beräkningsrapporten,	därefter	är	beräkningen	avklarad.		
	
Egenkontroller	 och	 granskningar	 sker	 sedan	 i	 3D-modellen,	 också	 enligt	 checklistor	 och	
kontrollplaner.	När	modellen	är	 fullständig	ska	en	sista	granskning	göras	av	uppdragsansvarig	
för	godkännande	att	gå	vidare	till	samgranskningsperioden.	Under	denna	period	stäms	modellen	
av	 med	 de	 andra	 disciplinerna	 så	 att	 leveransen	 till	 beställaren	 blir	 bästa	 möjliga.	 Därefter	
granskar	beställaren	 sin	 leverans.	De	granskar	 inte	beräkningarna,	utan	modellen	 i	 sig.	Det	 är	
först	efter	att	beställaren	godkänner	som	handlingen	kan	anses	som	färdig.					

2.5.2	Kontrollplan		
Kontrollplanen	 hjälper	 till	 att	 strukturera	 granskningsprocessen	 och	 har	 stödtexter	 som	
beskriver	 de	 olika	 delmomenten,	 från	 egenkontroller	 till	 den	 slutliga	 interna	 granskningen.	
Nedan	förklaras	kontrollplanen	(WSP	2017b).		
	
Kontrollplanens	innehåll:		

• Egenkontroll	(Utförs	av	resp.	medarbetare)	
• Samordning	

                                                   
1 Anders Thelin, Uppdragsansvarig WSP, intervju 29 februari 2018. 
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• Granskning	(Utförs	av	UA/HL)	
• Godkännande	(Utförs	av	AC	eller	UA)	

	
Under	egenkontrollens	grundkontroll	avses:	

• Beräkningarnas	riktighet	–	enligt	PBL.	
• Modellens	riktighet	och	fullständighet.	
• Ritningar	och	förteckningars	riktighet	och	fullständighet.	

	
Under	granskning	avses:	

• Uppfylls	resultatet	med	hänsyn	till	projektets/uppdragets	förutsättningar.	
• Kontroll	av	ritningars	innehåll	avseende	fullständighet	och	dess	konstruktion.	
• Kontroll	av	dimensionering	enligt	EKS.	
• Slutkontroll	av	samordningshandlingar	och	samgranskningsmöten.	

	

3.	METOD	
Granskningen	 av	 3D-modeller	 i	 ritningsfria	 projekt	 är	 ett	 relativt	 outforskat	 område.	 Utan	 att	
genomföra	kontroll-	och	granskningsjämförelser	med	traditionell	2D-granskning	är	det	svårt	att	
uppnå	ett	konkret	 resultat	 som	berör	kvalitetssäkringen	av	3D-modellen.	För	att	uppnå	 störst	
bredd	och	djup	har,	utöver	en	litteraturstudie,	kvalitativa-	och	kvantitativa	metoder	använts	för	
att	 leda	 till	diskussionsmaterial	med	viktiga	aspekter	 som	bör	belysas	 för	att	goda	rutiner	 ska	
uppnås.	Det	bör	hållas	 i	åtanke	att	 intervjuresultaten	är	 företagsspecifika	då	de	 intervjuade	är	
anställda	på	WSP.		

3.1	Litteraturstudie		
En	 övergripande	 inläsning	 om	BIM	 och	 digitaliseringen	 i	 byggbranschen	 har	 gjorts	 genom	 att	
läsa	 tidigare	 avhandlingar,	 rapporter	 och	 artiklar.	 Litteraturstudien	har	 främst	 legat	 till	 grund	
för	 teorin	 om	 hur	 kvalitetssäkringen	 av	 bygghandlingar	 sker	 idag,	 men	 även	 om	 bygg-	 och	
projekteringsprocessen.		
	
Kvalitetssäkring	 av	 3D-modeller	 specifikt	 saknar	 tidigare	 studier	 därför	 existerar	 ingen	
litteratur	om	detta	vilket	också	har	varit	en	svårighet	för	genomförandet.		
	

3.2	Kvalitativ	metod	
Den	kvalitativa	metoden	syftar	till	att	se	ämnet	ur	de	yrkesverksammas	perspektiv	och	på	så	vis	
få	en	djupare	förståelse	om	ämnesområdet	(Holme,	Solvang	&	Krohn	1997).	

3.2.1	Deltagande	observation	
Forskningsmetoden	deltagande	observation	 innebär	enligt	Bell	 (2016)	att	 information	om	hur	
någonting	 genomförs	 samlas	 in	 genom	att	 delta,	 observera	 och	 lyssna	 för	 att	 förstå	hur	något	
fungerar.	Metoden	ger	framförallt	en	ökad	intern	kunskap	om	ämnet	på	arbetsplatsen	(Justesen	
&	 Nanna	 2011).	 De	 belyser	 samtidigt	 att	 varje	 observation	 är	 unik	 eftersom	 den	 inte	 kan	
återskapas	 vilket	 ger	 en	 personlig	 tolkning	 på	 det	 som	 observerats	 och	 bidrar	 till	 en	 risk	 för	
möjliga	feltolkningar.	
	
Genom	att	varje	vecka	aktivt	ha	deltagit	och	observerat	arbetsplatsen	har	information	samlats	in	
om	 arbetsmetoder,	 problematik	 och	 samordningar,	 samtidigt	 som	 ett	 intryck	 om	
projekteringsskedet	 har	 skapats.	 Metoden	 har	 även	 använts	 på	 samgranskningsmöten	mellan	
olika	discipliner	genom	tyst	deltagande	där	relevant	 information	noterades.	Den	är	 framförallt	
viktig	eftersom	det	behandlade	ämnet	i	rapporten	är	outforskat.	Underlaget	har	bidragit	till	en	
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ämnesbakgrund	 som	 bland	 annat	 använts	 vid	 den	 kvantitativa	 undersökningen	 där	 en	
egenkontroll	genomfördes	i	en	3D-modell.	

3.2.2	Intervjuer	
De	 intervjuade	 är	 anställda	 på	 WSP	 och	 arbetar	 i	 ett	 ritningsfritt	 projekt	 och	 har	 alla	
befattningen	 konstruktör	 i	 rollerna	 beräkning-	 respektive	 modellansvarig,	 uppdragsansvarig	
och	 biträdande	 handläggare.	 Syftet	med	 intervjuerna	 är	 att	 kunna	 se	 ritningsgranskningen	 ur	
personliga	 perspektiv	 som	 kan	 bidra	 till	 en	 nulägesbeskrivning.	 Intervjuformen	 är	 semi-
strukturerad	med	specifika	frågor	som	underlag,	se	bilaga	3.	Det	möjliggör	enligt	Holme,	Solvang	
och	Krohn	(1997)	att	den	 intervjuade	styr	 samtalet	 inom	den	givna	 frågeställningen	samtidigt	
som	forskaren	behöver	säkerställa	att	svar	ges	på	det	som	undersöks.		
	
Framtagna	 intervjufrågor	 har	 använts	 som	 intervjuguide	 och	 eftersom	 kvalitetssäkring	 av	
ritningsfria	 projekt	 är	 ett	 mindre	 undersökt	 ämne	 ska	 de	 kunna	 väcka	 tankar	 och	 idéer	 om	
fördelar	och	utmaningar.	 Frågorna	har	uppstått	 genom	deltagande	observationer	och	dialoger	
på	företaget.	Svaren	utgör	underlag	för	aspekter	som	bör	beaktas	vid	ritningsfria	projekt.		
	
För	 att	 undvika	 en	 förlust	 av	 viktigt	 intervjumaterial	 har	 samtalen	 dokumenteras	 genom	
ljudupptagning	 som	 därefter	 har	 bearbetats.	 Intervjumaterialet	 har	 sammanställts	 och	
analyserats	 för	 att	 hitta	 både	 gemensamma	 såväl	 som	 olika	 tankar	 om	 egenkontroller,	
granskningar	och	dokumentation	i	en	3D-modell.	Detta	för	att	belysa	fördelar	och	utmaningar	ur	
en	aktiv	konstruktörs	perspektiv.	
	

3.3	Kvantitativ	metod	
Arbetets	kvantitativa	undersökning	bygger	på	två	praktiska	undersökningar	där	en	checklista,	se	
bilaga	1,	 framtagen	 för	2D-granskning	används	som	underlag	 för	det	praktiska	genomförandet	
av	en	egenkontroll	i	en	3D-modell.	Modelleringsmjukvaran	som	användes	är	Tekla	Structures	21	
och	modellen	är	ett	tidigare	projekt	upprättat	av	WSP.	

3.3.1	Verktyg	
Tekla	Structures	21	har	använts	som	verktyg	för	egenkontrollen	och	är	en	av	de	största	analys-	
och	 designprogramvarorna	 inom	 3D-modellering	 i	 byggbranschen.	 Enkla	 som	 komplicerade	
modeller	 inklusive	 material	 och	 information	 byggs	 upp	 i	 programmet	 med	 en	 hög	
detaljeringsgrad.	Teklas	programvara	bygger	på	BIM	vilket	gör	det	mycket	enkelt	att	samarbeta	
disciplinerna	 emellan	 eftersom	 det	 möjliggör	 att	 dela	 information	 med	 varandra.	
Konstruktionsdokumentation	 som	exempelvis	 ritningar	och	mängdförteckningar	 skapas	direkt	
ur	modellen	 vilket	 innebär	 att	 en	 korrekt	modell	 ger	 exakta	 handlingar	 även	 vid	 revideringar	
(Tekla	Structures	u.å.).		

3.3.2	Praktiskt	genomförande	
Enligt	Justesen	och	Nanna	(2011)	syftar	metoden	till	att	skapa	ett	mätbart	underlag	och	beskriva	
hur	 granskningsmöjligheterna	 ser	 ut	 idag.	 Arbetsgången	 för	 egenkontrollen	 byggde	 på	 två	
egenkomponerade	undersökningar	med	inspiration	från	anställda	konstruktörer	på	WSP.		
	
Den	 första	 handlade	 om	 att	 successivt	 arbeta	 igenom	 checklistor	 och	 egenkontrollera	 på	 2D-
ritning	samt	i	3D-modell.	Det	gav	svar	på	om	samma	checklista	som	tidigare	kan	användas	eller	
om	en	ny	behöver	tas	fram.		
	
Den	andra	undersökningen	var	en	jämförelse	mellan	2D-ritning	och	3D-modell	med	avseende	på	
en	 aktiv	 konstruktörs	 systematik	 för	 egenkontroller,	 vilken	 har	 antagits	 vara	 en	 generell	
arbetsgång	 för	 att	 kvalitetssäkra	bygghandlingar	 i	 byggbranschen.	 Jämförelsen	undersökte	om	
en	3D-modell	kunde	granskas	med	liknande	rutiner	och	metoder	som	om	det	vore	en	2D-ritning.		
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Undersökningarna	genomfördes	under	följande	förutsättningar:	
	

• Vi	kan	inte	konstruktionen.	
• Vi	förlitar	oss	på	checklistor	samt	vissa	förkunskaper	i	Tekla.	
• Vi	förlitar	oss	på	begränsad	förkunskap	från	intervjuer.	
• Vi	har	aldrig	genomfört	en	granskning	innan.	
• Vi	ska	försöka	se	det	ur	en	konstruktörs	perspektiv.	
• Vi	bortser	från	möjliga	redan	framtagna	mjukvaror.	
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4.	RESULTAT	
Resultatdelen	är	 indelad	 i	 intervjuer	 och	genomförande	av	egenkontroll.	 Från	 intervjuerna	med	
fyra	 aktiva	 konstruktörer	 presenteras	 utmaningar	 och	 fördelar	 med	 att	 granska	 ritningsfritt.	
Egenkontrollen	bygger	på	en	arbetsgång	med	utgångspunkt	från	WSP:s	checklista	som	syftar	till	
att	undersöka	om	nya	arbetsmetoder	behövs.	

4.1	Intervjuer	
Intervjuerna	byggdes	upp	av	frågor	som	besvarade	rapportens	frågeställningar	vilka	visas	i	
avsnitt	1.2	Syfte	och	målformulering.	
	
Tillsammans	 med	 den	 externa	 handledaren	 på	 WSP	 har	 en	 samtalsstruktur	 tagits	 fram	 som	
består	 av	 tre	 delar:	 genomförandet	 av	granskning,	 dokumentation	samt	 befattningar	–	 roller	 –	
ansvar,	se	bilaga	3.	Varje	del	behandlar	både	ett	2D-	och	3D-perspektiv.	
	
Den	första	frågan	i	del	1	genomförandet	av	granskning	syftar	till	att	ge	en	ämnesbakgrund	samt	
en	inblick	i	den	interna	granskningsprocessen	på	företaget.	
	
Den	andra	frågan	under	samma	del	är	framtagen	för	att	ta	reda	på	fördelar	och	utmaningar	med	
kvalitetssäkringar	 i	 3D-modeller	 samt	 om	 samma	 arbetsmetod	 kan	 användas.	 Några	 av	 de	
underfrågor	som	är	framtagna	genom	deltagande	observationer	och	interna	dialoger	med	aktiva	
konstruktörer,	 speglar	 vissa	 oklarheter	 och	 utmaningar	 som	 tros	 uppstå	 med	 ritningsfri	
projektering.	Frågorna	har	använts	som	stöd	för	intervjuerna,	därför	har	inte	alla	respondenter	
besvarat	samma	eller	lika	många.	Vidare	bygger	även	del	2	och	3	på	de	ovannämnda	aspekterna	
som	observationer	och	interna	dialoger.		
	
I	tabell	1	förklaras	respondenterna	som	medverkade	i	intervjuerna.		
	
Tabell	1:	Medverkande	intervjurespondenter	
Respondent	 Ålder	 Befattning	 Erfarenheter	
K1	 29-35	 Uppdragsansvarig	 Uppdragsansvarig.		

Egenkontrollerat	och	granskat	en	större	
mängd	2D-ritningar.	Granskningsansvarig	
för	mindre	projekt.	

K2	 36-42	 Handläggande	
konstruktör	

Uppdragsansvarig	för	mindre	projekt.		
Egenkontrollerat	och	granskat	beräkningar	
och	ritningar.	
Granskningsansvarig	för	mindre	projekt.	

K3	 50-56	 Uppdragsansvarig	 Mångårig	branschvana.		
Egenkontrollerat	och	granskat	beräkningar	
på	ritningar.		

K4	 29-35	 Handläggande	
projektör	

Egenkontrollerat	och	granskat	en	större	
mängd	2D-ritningar.	

	
	
De	semi-strukturerade	 intervjuerna	har	anpassats	efter	varje	respondent	och	ska	därför	anses	
vara	 öppna	 och	 kvalitativa.	 Metoden	 har	 medfört	 öppna	 svar	 vilka	 har	 sammanfattats	 i	 ett	
intervjuresultat	 under	 rubrikerna	 utmaningar,	 fördelar	 och	 blandade	 funderingar	 om	
ritningsfritt.	 Redovisningsstrukturen	 syftar	 till	 att	 jämföra	 respondenternas	 uppfattningar	 och	
besvara	frågeställningarna	under	avsnitt	1.2	Syfte	och	målformulering.		
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4.1.1	Utmaningar	
	
Arbetsmetod	
Respondent	K1	och	K3	tycker	att	det	är	en	svårighet	i	hur	man	ska	egenkontrollera	och	granska	
modellen	och	anser	att	det	är	svårt	att	hitta	en	metod	för	hur	man	ska	gå	till	väga	när	det	är	så	
många	parametrar	 som	ska	kontrolleras.	För	 tillfället	 saknas	det	metoder	 för	att	genomarbeta	
3D-modellen	 och	 även	 respondent	K2	 anser	 att	 det	 behöver	 upprättas	 sådana.	Det	 är	 en	 stor	
utmaning	i	att	hitta	en	struktur	på	hur	man	ska	lägga	upp	arbetsmetoden	anser	respondent	K4.	
	

Det	 är	 skillnad	 att	 se	 konstruktionen	 på	 en	 ritning	 med	 exempelvis	 måttlinjer	 och	
annan	information	samtidigt	som	man	bockar	av	listor,	än	att	man	snurrar	runt	i	en	
3D-modell	och	granskar	samma	saker.	

	
Krav	på	modellens	exakthet	
Granskningar	 i	3D-modeller	 ställer	 andra	krav	på	 själva	modellen	 som	måste	vara	helt	 rätt	ur	
alla	aspekter.	Detta	anser	respondent	K3	och	K4	vara	den	största	utmaningen.	Respondent	K3	
nämner	vidare	att	modellens	exakthet	blir	lika	viktig	som	beräkningarna	vilket	är	konceptet	med	
ritningsfri	 projektering.	Det	 är	 en	 stor	 utmaning,	menar	K3,	 att	 den	 informationen	 som	utgör	
underlag	måste	 föras	 in	 rätt	 i	modellen	 och	 det	 kräver	 samtidigt	 att	man	måste	 hålla	 koll	 på	
modellen	 så	 att	 den	 är	 komplett	 för	 sitt	 ändamål	 som	 exempelvis	 förfrågningsunderlag	 eller	
bygghandling.	En	 följd	 av	detta	 är	 att	hitta	 en	metod	 för	hur	beskrivningar	och	dokument	 ska	
kopplas	till	olika	objekt	i	modellen	samt	hur	de	ska	hänvisas	och	symboliseras.	
	
Kan	det	bli	helt	ritningsfritt?	
En	utmaning	med	ritningsfritt	är	att	 ritningar	är	mer	överskådliga	medan	3D-modeller	 skapar	
känslan	av	helhet.	Det	finns	en	rädsla	för	att	man	inte	lägger	märke	till	allt	i	3D	och	därmed	att	
man	 inte	 tänker	 på	 att	 kontrollera	 alla	 små	 detaljer.	 Respondent	K1	 tror	 alltså	 att	 det	 alltid	
kommer	behövas	ritningar	eftersom	vissa	detaljer	blir	svåra	att	se.	
	

Projektet	 Slussen	 i	 Stockholm	 var	 meningen	 att	 vara	 helt	 ritningsfritt,	 men	 de	 har	
ändå	 fått	 använda	 en	del	 typritningar	 som	visar	 på	hur	man	utformar	anslutningar	
och	detaljer.	

	
Respondent	K2	 tror	 också	 att	 det	 blir	 svårt	 med	 helt	 ritningsfria	 projekt	 inom	 den	 närmsta	
tiden.	Man	kommer	nog	att	behöva	fortsätta	ta	fram	typritningar	för	vissa	byggsnitt	och	detaljer	
för	utförandet.	
	
Dokumentation	
När	man	gör	en	ändring	på	en	ritning	skickas	alltid	ett	PM	som	i	textformat	beskriver	ändringen.	
Något	 motsvarande	måste	 göras	 i	 en	 3D-modell.	 En	 ytterligare	 svårighet	 är	 att	 dokumentera	
vilka	objekt	i	en	3D-modell	som	är	kontrollerade	och	granskade.	När	man	ska	granska	ett	snitt	är	
det	därmed	svårt	att	veta	vad	som	är	kontrollerat.	Vidare	nämner	respondent	K1	att	eftersom	
inga	 ritningar	 skall	 exporteras	 som	 dokumentation	 så	 kommer	 det	 att	 behövas	 en	 export	 av	
modellen	som	ska	motsvara	dessa	handlingar.	
	
Ansvar	
På	en	ritning	räcker	det	normalt	sätt	med	en	signatur	av	den	uppdragsansvarige	som	 i	sin	 tur	
bär	det	yttersta	ansvaret.	Respondent	K4	har	en	rädsla	för	att	objekt	kan	missas	att	slutgranskas	
och	signeras	av	den	med	yttersta	ansvaret	vilket	kan	leda	till	att	fel	person	står	som	ansvarig.	
	

En	 utmaning	 ligger	 i	 att	 dokumentera	 vem	 som	 bär	 ansvaret	 för	 olika	 objekt	 i	
modellen	eftersom	man	nu	måste	gå	in	och	signera	varje	objekt	för	sig	och	godkänna	
som	byggbart.	
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Krävs	det	mjukvaror	eller	verktyg?	
För	en	bra	3D-granskning	tror	respondent	K1	att	det	behövs	någon	form	av	mjukvara	som	kan	
synliggöra	 vad	 som	 är	 kontrollerat	 i	 modellen.	 Hen	 tror	 inte	 att	 det	 krävs	 någon	 större	
kompetens	 inom	mjukvaran	utan	anser	att	 fokus	bör	 ligga	på	riktlinjer	och	en	metod	över	hur	
granskningen	 ska	 genomföras.	 Däremot	 tror	 hen	 att	 det	 krävs	 erfarenhet	 inom	 projektering.	
Respondent	K4	menar	på	att	man	inte	behöver	vara	en	duktig	modellerare	men	man	bör	kunna	
hantera	 en	 3D-modell	 genom	 att	 gå	 runt	 i	 den	 och	 kunna	 använda	 de	 grundläggande	
funktionerna	som	kontroller	och	granskningar	kräver.	Man	behöver	säkerställa	att	 filtreringen	
går	 rätt	 till	 så	 att	man	 inte	 råkar	 släcka	 objekt	 som	 egentligen	 ska	 visas	 och	 granskas,	 enligt	
respondent	K2	som	har	en	mindre	erfarenhet	och	kunskap	om	mjukvaran.	Måttsättningarna	är	
också	 en	 stor	 utmaning,	 enligt	 både	 respondent	 K1	 och	 K2,	 då	 de	 inte	 framgår	 visuellt	 i	
modellen.	För	att	citera	den	sistnämnde:	
	

Man	ska	in	och	mäta,	hitta	mått	och	man	kan	lätt	mäta	fel.	Man	ska	hitta	måtten	helt	
själv	tillskillnad	mot	en	2D-ritning	där	alla	mått	är	utsatta.	

	
Respondent	K2	anser	även	att	det	behövs	ett	verktyg	som	effektiviserar	granskningen	genom	att	
kunna	 granska	 fler	 än	 ett	 objekt	 samtidigt.	 Man	 kan	 exempelvis	 föreställa	 sig	 den	 mängden	
armering	som	finns	i	en	konstruktion	och	ska	granskas.		

4.1.2	Fördelar	
Respondenterna	K1	och	K2	anser	att	ritningsframställningen	tar	väldigt	lång	tid,	detta	moment	
utgår	i	3D-granskning	eftersom	man	kan	granska	direkt	 i	modellen	vilket	gör	att	granskningen	
förenklas	och	blir	mer	korrekt,	enligt	respondent	K1.	

	
Om	man	exempelvis	ändrar	ett	objekt	på	ett	plan	så	ger	det	genomslag	i	hela	modellen.	
Detta	objekt	hade	behövt	granskats	på	varje	ritning	där	det	finns	med.	

	
Vid	revideringar	behövs	ritningar	som	berörs	av	ett	ändrat	objekt	inte	längre	skrivas	ut.	Detta	i	
sin	 tur	 leder	 till	 att	 tid	 kan	 sparas	 in,	 poängterar	 även	 respondent	 K2.	 En	 stor	 fördel	 med	
ritningsfri	projektering	är	enligt	K1	att	granskningar	av	kollisioner	förenklas	avsevärt.	Det	är	en	
förbättrad	översikt	i	en	3D-modell	vid	en	jämförelse	med	ritningar.	Vanliga	kollisioner	som	löses	
är	hål	som	har	hamnat	fel	eller	rör	som	har	flyttats	i	efterhand	utan	att	den	andra	disciplinen	är	
meddelad.		
	
Respondent	K2	anser	precis	som	K1	att	det	är	positivt	med	att	inte	behöva	ta	fram	ritningar	och	
trycker	på	fördelen	med	en	modellfil	som	lever	vidare	i	en	databas	tillskillnad	från	ritningar	som	
arkiveras	och	tar	upp	onödig	yta.	Slutligen	anser	K4	att	den	höga	detaljeringsgraden	i	en	modell	
gör	 det	mycket	 lättare	 för	 en	 yttre	 person	 att	 komma	 in	 i	 projektet	 eftersom	 allting	 ska	 vara	
exakt	modellerat	än	på	en	ritning	där	man	i	princip	kan	”ljuga”	in	information.	

4.1.3	Blandade	funderingar	om	ritningsfritt	
Det	finns	olika	syner	på	utvecklingen	med	ritningsfria	projekt.	Exempelvis	intervjuare	K4	tycker	
att	det	 är	väldigt	 roligt	 att	 ta	 fram	ritningar	och	 ser	det	 som	ett	konstverk	 som	hen	gärna	vill	
fortsätta	 med.	 Respondenterna	 anser	 att	 det	 finns	 rutiner	 och	 riktlinjer	 på	 företaget	 som	
fungerar	bra	gällande	metoden	vid	egenkontroller	och	granskningar	i	2D.	Vidare	instämmer	alla	
på	att	det	inte	finns	någon	del	i	dokumentationen	som	är	onödig	utan	all	den	informationen	som	
den	innebär	är	relevant	för	slutleveransen.	Respondent	K4	ser	ett	stort	värde	i	granskningar	och	
anser	 att	 det	 är	 otroligt	 viktigt	 att	 de	 genomförs.	 Hen	 anser	 vidare	 att	 erfarenheter	 inte	 kan	
ersätta	 vissa	 granskningar	 utan	 den	 mänskliga	 faktorn	 spelar	 en	 stor	 roll.	 ”Vill	 man	 ha	 sin	
signatur	på	en	ritning	så	bör	man	ha	kollat	igenom	den”.	K3	 tror	 inte	heller	att	erfarenheter	kan	
ersätta	granskningar	men	att	det	underlättar	då	man	känner	till	vanligt	förekommande	fel.		
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4.2	Genomförande	av	egenkontroll	
Karaktäristiskt	för	3D-modellering	är	att	modellen	byggs	upp	av	volymer	med	olika	geometrier	i	
tre	 plan	 (x,	 y,	 z)	 som	 tillsammans	 bildar	 en	 rymd.	 Detta	 kan	 jämföras	med	 2D-ritningar	 som	
representeras	av	linjer	och	text	i	olika	plan-	och	sektionsvyer.	I	en	modell	går	det	att	förflytta	sig	
runt	i	rymden	och	observera	konstruktionen	från	olika	perspektiv,	samt	zooma	in	och	ut	för	att	
se	detaljer.	En	byggnadskonstruktion	består	av	olika	element,	exempelvis	ett	väggelement,	som	
är	sammansatta	av	objekt	och	parts.	Ett	objekt	kan	motsvara	en	gipsskiva	medan	parts	kan	vara	
infästningsdetaljer.	 De	 tre	 beståndsdelarna	 i	 dagsläget	 är	 parts,	objekt	och	element	benämns	 i	
denna	rapport	som	byggstenar	i	3D-modellen	och	redovisas	i	figur	5	nedan.	
	
	

	
Figur	5:	3D-modellens	tre	byggstenar	i	dagsläget	
	
	
Referensprojekt	
Egenkontrollen	 genomfördes	 på	 förskolan	 Korsklevegatan,	 se	 bild	 1,	 med	 tillhörande	
bygghandlingar.	Ritningarna	är	upprättade	2016	enligt	 traditionell	 projektering	 vilket	 innebär	
att	 den	 ursprungliga	 egenkontrollen	 har	 skett	 på	 2D-ritningar	 tagna	 ur	 3D-modellen.	
Ritningarna	 är	 kompletterade	 med	 ett	 sammanställt	 dokument,	 Allmänna	 föreskrifter,	 som	
tillsammans	skapar	kompletta	bygghandlingar.	Förskolan	består	av	två	plan	och	avgränsningen	
har	skett	till	nedersta	planet	med	en	ytterligare	avgränsning.	Se	bild	2	avseende	3D-modell	och	
2D-ritning.		
	
	

	
Bild	1:	Korsklevegatans	förskola	
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Bild	2:	Ytterligare	avgränsning	för	3D-modell	och	2D-ritning	 						 	
	

4.2.1	Egenkontrollsprocessen		
Egenkontrollen	 är	 en	 jämförelse	mellan	2D-ritning	 och	3D-modell	 där	 en	 intern	 checklista	 för	
ritningar	 upprättad	 av	 WSP,	 se	 bilaga	 1,	 har	 använts	 som	 stomme.	 Egenkontrollen	 har	
genomförts	 på	 checklistans	 följande	 rubriker:	 Allmänt,	 platsgjuten	 betong,	 stål	 och	 trä.	 Med	
utgångspunkt	från	dessa	har	tre	kontrollpunkter	valts	ut	och	kopplats	till	element.	Två	stycken	
är	 tagna	 från	Allmänt	 och	har	kopplats	 till	 ett	väggelement.	Den	sista	är	 tagen	 från	Stål	och	är	
kopplad	till	en	pelare.		
	
Undersökning	 1	 visar	 på	 punkternas	 tillgänglighet	 i	 3D-modellen	 och	 egenkontrollen	 är	 gjord	
under	följande	förutsättningar:	
	

• Resultatet	bygger	på	egna	bedömningar	och	tolkningar	av	kontrollpunkter.	
• Följande	punkter	har	tagits	bort	från	WSP:s	checklista	då	de	har	ansetts	vara	oväsentliga	

för	 en	 granskning	 i	 3D-modell:	 Fastställt	 ritningsformat,	 ritningsnummer	 och	 datum,	
skrafferingar,	 skalor,	 sektionspilars	 riktighet,	 överensstämmelse	 mellan	 detalj	 och	
planritning.	

• Med	måttsättningar	så	inkluderas	utöver	storlek	även	läget	av	alla	typer	av	objekt	så	som	
håltagningar,	väggar	och	pelare.	

• Vid	platsgjuten	betong	så	 levereras	betongen	 färdigblandad	 till	plats	och	därav	behövs	
ingen	data	om	vct,	lufthalt	eller	vattentäthet.	
	

Undersökning	 2	 berör	 systematiken	 bygger	 på	 intervjuresultat	 från	 den	 aktiva	 konstruktören	
K1	 med	 god	 erfarenhet	 av	 kvalitetssäkring	 genom	 egenkontroller	 och	 granskningar	 på	 2D-
ritningar.	 	 Konstruktören	 i	 fråga	 använder	 följande	 metod	 för	 egenkontroller	 och	 den	 har	
antagits	vara	generell	i	byggbranschen:	
	

Vanligtvis	 granskas	 ritningen	 från	 vänster	 till	 höger,	 uppifrån	 och	 ned.	 Det	 som	 är	
granskat	 markeras	 som	 grönt.	 Man	 utgår	 från	 planritningar	 som	 har	 detaljer	 och	
sektioner	kopplade	till	sig	genom	hänvisningar.	

	
• Steg	 1:	 Kolla	 ritningens	 läsbarhet,	 så	 som	 linjer,	 texter,	 layout,	 namnruta	 och	

övergripande	mått.	
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• Steg	 2:	 Granska	 en	 konstruktionsdel	 i	 taget	 exempelvis	 en	 vägg,	 men	 om	 det	 finns	
hänvisningar	till	en	detalj	eller	sektion	så	granskas	även	dessa.	Därefter	 fortsätter	man	
på	planritningen.	

	
Tabell	2	 redovisar	 principen	 för	 hur	 konstruktionsdelar,	 kontrollpunkter	 och	 undersökningar	
leder	till	tre	olika	utfall	i	kombinationer	av	ja	och	nej.	Första	kontrollpunkten	visar	på	ett	utfall	
där	 ”JA”	 tillgängligheten	 finns	 i	 en	 3D-modell,	 men	 ”NEJ”	 samma	 systematik	 för	 att	
egenkontrollera	kan	inte	användas	i	en	3D-modell.	

	
Tabell	2:	Principiellt	redovisande	tabell	över	resultat	
Konstruktionsdel	 Kontrollpunkt	 Undersökningar	 JA	 NEJ	 Utfall	

Element	1	 Kontrollpunkt	1	 Undersökning	1	 x	 	 	 	 1	
Undersökning	2	 	 x	

Element	1	 Kontrollpunkt	2	 Undersökning	1	 x	 	 2	
Undersökning	2	 x	 	

Element	1	 Kontrollpunkt	3	 Undersökning	1	 	 x	 3	
Undersökning	2	 	 x	

	

4.2.2	Redovisat	resultat	av	egenkontrollen	
Undersökning	1:	Om	kontrollpunkten	är	tillgänglig	i	3D-modellen.	
Undersökning	2:	Kan	likadan	systematik	kan	användas	i	ett	2D-	såväl	som	3D-perspektiv.	
	
Resultatet	av	den	genomförda	egenkontrollen	för	de	valda	elementen	redovisas	i	tabell	3	nedan.	
Kontrollpunkterna	är	baserade	på	tre	möjliga	utfall	som	beskrivs	mer	specifikt	i	nästkommande	
stycke.		
	
Tabell	3:	Redovisat	resultat	i	tabellform	
Konstruktionsdel	 Kontrollpunkt	 Undersökningar	 JA	 NEJ	 Utfall	
Väggelement	 Måttsättning	 Undersökning	1	 x	 	 	 	 1	

Undersökning	2	 	 x	
Väggelement	 Ritningsstatus	 Undersökning	1	 	 x	 2	

Undersökning	2	 	 x	
Stålpelare	 Profildimensioner	 Undersökning	1	 x	 	 3	

Undersökning	2	 x	 	
	
	
Utfall	1	–	Måttsättning	
Undersökning	1:	Stora	problem	har	uppstått	gällande	kontroll	av	måttsättning.	Det	går	att	mäta	
mellan	valda	mätpunkter	med	hjälp	av	en	standardfunktion	i	mjukvaran.	Eftersom	ett	element	är	
uppbyggt	 av	 flera	 objekt	 är	 det,	 som	 bild	 3	 visar,	 svårt	 att	 välja	 exakta	 mätpunkter	 för	 att	
kontrollera	 väggelementets	 längd.	 Bild	 4	 visar	 vikten	 av	 inzoomning	 för	 att	 välja	 rätt	
mätpunkter.	Verktyget	tappar	därmed	sin	smidighet	och	effektivitet	eftersom	det	kräver	in-	och	
utzoomning	för	att	noggrant	kunna	välja	dessa.	
	
Det	saknas	en	funktion	som	kan	visa	del-	och	huvudmått	i	modellen	bör	leda	till	svårigheter	vid	
utförandet.	Samma	problem	uppstår	när	c/c	avstånd	på	exempelvis	takstolarna	kontrolleras.		
	
Undersökning	2:	 Både	 huvud-	 och	 delmåttsättningar	 för	 väggelementet	 är	 tydligt	 redovisat	 på	
ritningar,	 se	 bild	 5,	 medan	 modellen	 saknar	 den	 informationen.	 Planritningarna	 skapar	 en	
uppfattning	om	konstruktionen	genom	geometrier	och	övergripande	måttsättningar.	Detta	ger	
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konstruktören	 en	 god	 läsbarhet	 och	 förståelse	 om	konstruktionens	 storlek.	 I	modellen	 skapar	
objekt	med	olika	storlek	ett	 intryck	av	olika	volymer,	men	saknaden	av	synliga	mått	på	objekt	
gör	att	man	enkelt	kan	tappa	uppfattningen	om	konstruktionens	storlek.	Det	är	lätt	att	bli	blind	i	
3D-rymden.	Eftersom	det	 finns	en	avsaknad	av	synlig	måttsättning	 i	en	3D-modell	går	det	 inte	
att	använda	samma	systematik	som	om	det	vore	2D-ritningar.	
	
	

	
Bild	3:	Svårighet	att	välja	mätpunkter	utan	inzoomning.	

	
	

	
Bild	4:	Inzoomning	av	väggelement	för	val	mätpunkter	
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Bild	5:	Tydlig	måttsättning	av	väggelementet	på	2D-ritning	

	
	
Utfall	2	–	Ritningsstatus	
Undersökning	1:	Ritningens	 status	är	 tydligt	 redovisad	på	en	2D-ritning	 i	namnrutan,	 se	bild	6.		
Som	 framgår	 i	 bild	 7,	 visas	 ingen	 tydlighet	 i	 en	 3D-modell	 om	 vilken	 status	 objekten	 eller	
modellen	 har.	 Det	 går	 inte	 att	 avgöra	 om	 de	 är	 i	 systemhandlingsskedet	 eller	
bygghandlingsskedet.		
	
Undersökning	2:	På	en	2D-ritning	anges	en	bestämd	status,	exempelvis	bygghandling,	för	allt	som	
den	redovisar.	I	3D-modellen	kan	däremot	statusarna	blandas	då	den	byggs	upp	av	objekt	som	
kan	 vara	 i	 olika	 skeden.	 Det	 blir	 omöjligt	 att	 hålla	 reda	 på	 objektens	 status	 om	 det	 inte	 står	
redovisat	i	modellen.	Resultatet	av	detta	är	att	det	krävs	en	ny	systematik	för	hur	ritningsstatus	
ska	behandlas	i	en	3D-modell.		
	
	

	
Bild	6:	Ritning	med	tydligt	tillhörande	status	
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Bild	7:	3D-modell	och	objekt	som	saknar	en	tydlig	status	

	
	
Utfall	3	–	Profildimensioner	
Undersökning	 1:	 En	 specifik	 konstruktionsdels	 profildimensioner	 redovisas	 i	 2D	 på	 en	
planritning	 med	 en	 tillhörande	 detaljritning,	 se	 bild	8.	 Avsaknaden	 av	 synliga	 måttsättningar	
leder	till	att	första	intrycket	av	endast	är	visuellt,	därmed	skapas	ingen	uppfattning	om	profilens	
storlek.	Det	går	enkelt	att	kontrollera	ett	objekts	dimensioner	 i	3D-modellen	genom	att	öppna	
fliken	objektegenskaper,	se	bild	9.	
	
Undersökning	2:	Skillnaden	mellan	systematiken	 i	2D	och	3D	är	 inte	alls	stor,	då	det	enkelt	går	
att	kontrollera	ett	objekts	dimensioner	och	egenskaper	i	en	3D-modell.	Skillnaden	är	att	objektet	
måste	 markeras	 och	 dubbelklickas	 på	 för	 att	 synliggöra	 mått.	 Att	 leta	 upp	 objektet	 som	 ska	
kontrolleras,	 görs	 i	 modellen	 precis	 som	 på	 planritningen	 och	 vid	 noggrannare	 kontroller	 så	
zoomas	det	in	och	ut,	som	skulle	kunna	motsvara	att	titta	på	en	detaljritning	i	2D.	
	
	
	



 24 

	
Bild	8:	Profildimensioner	på	detaljritning	

	
	

	
Bild	9:	Profildimensioner	under	fliken	objektegenskaper	
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5.	DISKUSSION	
Diskussionsavsnittet	 tar	 upp	 metodvalen	 samt	 fem	 utvalda	 oklarheter	 som	 påträffats	 i	
resultatets	delar	gällande	egenkontroller,	granskning	och	dokumentation	i	3D-modeller.	

5.1	Metodval	
Den	kvalitativa	metoden	med	de	deltagande	observationerna	och	intervjuerna	har	varit	kärnan	i	
fördjupningen	av	ämnet	och	understödjer	den	kvantitativa	metoden.	Utan	denna	metod	hade	det	
varit	 svårt	 att	 genomföra	 rapporten,	 eftersom	 ett	 helhetsintryck	 skapats.	 Den	 nära	 kontakten	
med	aktiva	konstruktörer	som	tacklas	med	ämnet	dagligen	har	 lett	till	mycket	bra	information	
och	kunskap.		
	
Alla	 utfall	 i	 genomförandet	 av	 egenkontroller	 inte	 visar	 på	 att	 kontrollpunkten	 finns	 i	 3D-
modellen	och	att	systematiken	kan	användas	i	både	2D-ritning	och	3D-modell,	så	bekräftar	den	
kvantitativa	metoden	 att	 den	 nuvarande	 checklistan	 och	 systematiken	 för	 kvalitetssäkring	 på	
2D-ritningar	 inte	är	direkt	applicerbar	 i	en	3D-modell.	Men	checklistan	skulle	kunna	användas	
som	 en	 grund	 till	 3D-modellen	 eftersom	 vissa	 kontrollpunkter	 går	 att	 applicera	medan	 andra	
kräver	nya	arbetsmetoder.	
	

5.2	Fem	synpunkter	vid	kvalitetssäkring	
1. Upplevelse	och	överskådlighet	
2. Måttsättning	
3. Detaljer	
4. Konstruktionens	status	
5. Dokumentation	

	
1.	Upplevelse	och	överskådlighet	
Det	första	intrycket	vid	genomförandet	av	egenkontrollen	i	avsnitt	4.2,	är	hur	alla	plan-,	sektion,-	
och	detaljritningarna	tillsammans	skapar	en	helhet.	Ingen	av	dessa	ritningar	skulle	fungera	som	
ensamt	 underlag	 i	 bygghandlingar.	 En	 viktig	 aspekt	 som	 sammanlänkar	 olika	 ritningar	 är	
symboler	 och	 texthänvisningar.	 Planritningen	 är	 den	 mest	 överskådliga	 ritningen	 som	
kvalitetssäkringen	 utgår	 från	 och	 genom	 hänvisningar	 granskas	 konstruktionsdetaljer	 som	 är	
relaterade	till	den.	Det	 finns	en	 logik	 i	hur	en	kvalitetssäkring	kan	genomföras	på	2D-ritningar	
genom	att	det	som	är	representerat,	med	relaterade	detaljer,	ska	kontrolleras.		
	
I	 jämförelse	med	2D-ritningar	är	en	3D-modell	 inte	 lika	beskrivande	vid	 första	anblicken,	men	
ger	ett	 intryck	av	en	helhet	 som	2D-ritningar	 inte	kan	ge.	 I	3D-modellen	kan	anslutningar	och	
detaljer	ses	på	nära	håll	och	hela	konstruktionen	kan	ses	i	en	och	samma	vy.			
	
Möjligheten	 att	 förflyttas	 i	 en	 3D-modell	 kan	 samtidigt	 leda	 till	 att	 uppfattningen	 av	 storlek	
försvinner	och	det	är	lätt	att	tappa	bort	sig,	vilket	även	har	uppmärksammats	i	samtal	med	olika	
konstruktörer.	 Detta	 sker	 inte	 på	 2D-ritningar	 då	 fasta	 skalor	 och	måttsättningar	 på	 vyer	 ger	
konstruktionsdelarna	en	 fast	storlek.	Dessutom	avgränsar	2D-perspektivet	så	att	det	som	syns	
granskas.	I	en	3D-modell	blir	det	tydligt	hur	många	objekt	en	konstruktion	består	av,	vilka	alla	
får	antas	ska	kvalitetssäkras.	Genom	att	alla	objekten	är	visuellt	representerade	samtidigt,	visas	
även	 allt	 som	 inte	 ska	 granskas.	 Detta	 går	 att	 arbeta	 med	 genom	 att	 filtrera	 på	 exempelvis	
klasser	i	modellen.	
	
Den	visuella	upplevelsen	får	anses	vara	karaktäristisk	för	en	3D-modell	som	vid	första	anblicken	
upplevs	som	skalet	av	en	konstruktion	och	tom	på	information	i	 jämförelse	med	en	2D-ritning.	
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Det	stämmer	självklart	inte	eftersom	en	3D-modell	kan	innehålla	en	oändlig	mängd	information	
kopplad	till	konstruktionens	olika	delar,	men	den	behöver	synliggöras.		
	
3D-modellen	 ställer	 krav	 på	 att	 relevant	 information	 måste	 plockas	 fram	 genom	 exempelvis	
menyer	och	verktyg.	Det	 i	sin	tur	kan	leda	till	ett	ökat	behov	av	utbildningar	 i	olika	mjukvaror	
och	gemensamma	genomgångar	av	modellen	så	att	granskare	känner	till	dess	uppbyggnad.	
	
Överskådligheten	i	en	3D-modell	ställer	krav	på	rutiner	och	arbetsgångar	för	hur	granskningen	
ska	genomföras.	Upplevelsen	från	genomförandet	av	egenkontrollen	stämmer	väl	överens	med	
intervjuresultatet,	som	visar	avsaknaden	av	tillvägagångssätt	samt	svårigheten	med	att	det	som	
ska	 egenkontrolleras	 och	 granskas	 inte	 finns	 tydligt	 representerat	 i	 modellen.	 	 Att	 allt	 finns	
representerat	samtidigt	kan	bidra	till	en	oklarhet	kring	hur	en	kvalitetssäkring	ska	genomföras.	
Detta	 eftersom	 det	 finns	 en	 stor	 avsaknad	 av	 2D-ritningens	 avgränsningar	 och	 logiska	
tillvägagångssätt.	
	
	
2.	Måttsättning	
Resultatet	i	utfall	1	avsnitt	4.2.2	visar	att	det	finns	en	problematik	med	del-	och	huvudmått	i	en	
3D-modell.	Huvudmåtten	ska	visa	hela	konstruktionens	övergripande	mått	som	längd	och	bredd.	
Delmåttet	ska	visa	placering	av	olika	konstruktionsdelar	som	är	viktigt	för	utförandet.	Dessa	två	
mått	 finns	 inte	 i	 den	 visuella	 bilden	 av	3D-modellen,	 utan	 informationen	 som	 ska	 visas	måste	
väljas	på	eget	bevåg.	Det	gör	att	vem	som	helst	inte	kan	egenkontrollera	eller	granska,	eftersom	
personen	 i	 fråga	 måste	 kunna	 använda	 mjukvaran.	 Vanligtvis	 kan	 en	 ritning	 kontrolleras	 av	
vilken	konstruktör	som	helst	då	alla	mått	och	beskrivningar	redan	är	framtagna.	Kanske	behövs	
kontinuerliga	utbildningar	av	de	mjukvaror	som	används	till	egenkontroller	och	granskningar	i	
modellen,	för	att	alla	konstruktörer	ska	känna	sig	bekväma.	Frågan	är	också	vilka	måttsättningar	
som	 behöver	 synliggöras	 i	 modellen	 för	 att	 den	 ska	 stämplas	 som	 en	 bygghandling.	
Konstruktörer	och	de	som	arbetar	 i	produktion	bör	ha	mycket	bra	kommunikation,	då	måtten	
som	kvalitetssäkras	ska	byggas	efter.		
	
Vid	 kvalitetssäkring	 av	 ritningar	 mäts	 inte	 linjer	 och	 dimensioner,	 utan	 konstruktören	 läser	
endast	av	beskrivande	mått	 eller	 text	 som	exempelvis	 säger	vad	en	vägg	består	utav.	 I	 en	3D-
modell	 måste	 objekt	 klickas	 på	 för	 att	 mått	 och	 dimensioner	 ska	 kunna	 kontrolleras.	 Därför	
nämns	igen	viktigheten	om	att	ha	förståelse	för	mjukvaran.		
	
Inspiration	 kan	 hämtas	 från	 en	 ritning,	 där	 tydliga	 beskrivningar	 kan	 ges	 om	 en	 väggs	
uppbyggnad.	 Se	 bild	10	 nedan.	 En	 sådan	 bild	 skulle	 kunna	 vara	 kopplad	 till	 3D-modellen	 och	
automatiskt	uppdateras	med	både	text,	mått	och	skraffering	för	de	olika	materialen.	I	detta	fall	
behövs	endast	bilden	kontrolleras	vid	kvalitetssäkringen.		
	
	

	
Bild	10:	En	väggs	uppbyggnad	på	en	2D-ritning	
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Det	kan	uppstå	problem	om	granskaren	inte	förstår	eller	kan	förflytta	sig	i	3D-modellen.	Kanske	
ska	kvalitetssäkringen	struktureras	om	och	det	slutliga	skedet	av	den	externa	slutgranskningen	
som	beställaren	(byggherren)	ska	göra	tas	bort.	En	lösning	skulle	kunna	vara	att	konstruktörer	
och	beställare	gör	slutgranskningen	ihop,	det	skulle	effektivisera	och	minimera	missförstånd.		
	
3.	Detaljer	
Några	 av	 respondenterna	 från	 intervjun	 tror	 att	 det	 alltid	 kommer	 behövas	 detalj-	 och	
typritningar	vid	ritningsfria	projekt.	Med	tanke	på	egenkontrollen	som	gjordes	i	avsnitt	4.2.2	så	
instäms	 det	 i	 dagsläget.	 Det	 finns	 ingen	 metod	 idag	 på	 hur	 eller	 vilken	 detalj	 som	 ska	
egenkontrolleras	 eller	 granskas.	 Det	 är	 också	 svårt	 att	 visa	 i	 3D-modellen	 om	 detaljen	 är	
egenkontrollerad	eller	granskad.		
	
Varför	det	inte	går	skulle	kunna	vara	för	att	3D-modellen	endast	består	av	de	tre	byggstenarna	
parts,	objekt	och	element	och	har	en	saknad	av	detaljer.	I	dagsläget	bildar	dessa	byggstenar	olika	
detaljer	 vilka	 saknar	 funktioner	 som	 att	 markeras	 och	 tilldelas	 status,	 för	 att	 redovisas	 som	
kvalitetssäkrade	i	en	3D-modell.		
	
En	möjlig	 lösning	 är	 att	 ta	 fram	 en	 fjärde	 byggsten,	 detaljen,	med	 samma	 standardfunktioner	
som	de	övriga	genom	att	det	bland	annat	går	att	markera	samt	knyta	 information	 till	dem.	En	
detalj	kan	vara	en	sammansättning	av	parts,	objekt	eller	element	vilka	fortfarande	bibehåller	sin	
plats	 i	modellen.	Ett	exempel	är	en	knutpunktsdetalj	 som	kan	bestå	av	 två	ytterväggar	och	ett	
bjälklag.	Detaljen	 skulle	 kunna	 beaktas	 och	 tilldelas	 egenskaper	 som	 en	 egen	 enhet,	 samtidigt	
som	 de	 ingående	 konstruktionsdelarna	 går	 att	 arbeta	med	 enskilt.	 Detaljen	 blir	 ett	 yttre	 skal	
med	de	ingående	delarna	som	innehåll	och	den	fjärde	byggstenen	i	3D-modellen.	Se	figur	6.	
	
	

	
Figur	6:	Idé	till	3D-modellens	fyra	byggstenar	
	
Om	detaljer	fungerade	som	exempelvis	ett	objekt,	skulle	det	också	gå	att	filtrera	på	dem.	Det	gör	
att	 vid	 egenkontroll	 och	 granskning	 i	 en	 3D-modell	 får	 konstruktören	 framtaget	 vad	 som	 ska	
kontrolleras.	 Vidare	 skulle	 en	 detalj	 kunna	 vara	 tilldelad	 en	 färg	 och	 ges	 olika	 litteran.	 När	
konstruktören	 kvalitetssäkrar	 och	 godkänner	 en	 detalj	 med	 unikt	 littera,	 godkänns	 samtidigt	
alla	detaljer	med	samma	littera	i	hela	konstruktionen.	
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4.	Konstruktionens	status		
Intervjuerna	 och	 genomförandet	 av	 egenkontrollen	 bekräftar	 samma,	 att	 det	 är	 svårt	 att	 veta	
vilken	status	olika	objekt	har	i	en	3D-modell.	På	en	ritning	finns	det	en	stämpel	i	namnrutan	som	
anger	dess	status	och	som	därmed	gäller	för	alla	objekten	på	ritningen.	I	en	3D-modell	behövs	en	
metod	 för	 att	 redovisa	 vilken	 status	 som	 konstruktionens	 olika	 delar	 har.	 Vid	 deltagande	
observationer	 och	 samtal	 med	 konstruktörer	 har	 det	 framgått	 att	 ett	 färgsystem	 används	 i	
dagsläget	för	att	särskilja	olika	delars	status	i	modellen.	Det	får	anses	vara	en	tydlig	lösning	på	
problemet.	 En	 förbättrad	 mjukvara	 bör	 tas	 fram	 för	 att	 förenkla	 kvalitetssäkringen	 då	
mjukvarans	 grundutförande	 saknar	 en	 funktion	 som	 visar	 olika	 objekts	 status	 gällande	
egenkontroller,	granskningar	eller	bygghandlingar.		
	
5.	Dokumentation	
Intervjuresultatet	gav	 indikationer	på	oklarheter	om	hur	kvalitetssäkringen	ska	dokumenteras	
och	 redovisas	 parallellt	 med	 3D-modellen.	 Ett	 externt	 dokument	 som	 är	 kopplat	 till	 en	 3D-
modell	skulle	kunna	vara	en	lämplig	metod	för	att	dokumentera	kvalitetssäkringar.		
	
Med	 en	 direkt	 koppling	 till	 3D-modellen	 borde	 dokumentet	 kunna	 uppdateras	 automatiskt	
enligt	det	 arbete	 som	görs	 i	modellen	och	på	 så	vis	 innehålla	 rätt	modell-information.	Om	det	
ovan	nämnda	färgsystemet	för	status	används	i	modellen,	bör	det	även	kunna	representeras	vid	
respektive	 konstruktionsdel	 för	 största	 tydlighet.	 Införs	 detaljen	 som	 byggsten	 i	 modell-
hierarkin	skulle	det	kunna	struktureras	upp	genom	fyra	olika	nivåer	objekt,	element,	detaljer	och	
hela	konstruktionen.	Om	konstruktionens	alla	delar	lagras	under	de	föreslagna	nivåerna	och	har	
en	status	kopplat	 till	 sig	skulle	det	rimligtvis	även	gå	att	sortera	dokumentet	efter	olika	status	
och	på	så	vis	ha	koll	på	hur	långt	kvalitetssäkringen	för	projektet	har	kommit	procentuellt.		
	
Vid	 ett	 antagande	 att	 detaljen	 införs	 i	 modell-hierarkin	 skulle	 en	 tydligare	 metod	 för	 hur	
kvalitetssäkringen	 ska	 struktureras	kunna	 träda	 fram.	 Innan	granskningen	av	detaljer	kan	 ske	
måste	 egenkontroller	 för	 objekt	 och	 element	 vara	 genomförda	 eftersom	 dessa	 bygger	 upp	
detaljen.	Rimligtvis	gör	modelleraren	egenkontroller	på	en	objektnivå,	beräkningskonstruktören	
på	en	elementnivå	och	uppdragsansvarig	granskar	på	en	detalj-	och	hela	konstruktionsnivån.	Vid	
egenkontroll	och	granskning	av	2D-ritningar	finns	en	tydlig	logik	i	arbetssättet,	det	innebär	att	
kontroller	i	3D-modeller	bör	ha	samma	tydlighet.	Vid	den	förstnämnda	antas	kvalitetssäkringen	
utgå	från	planritningen	och	därefter	kontrolleras	detaljer	som	är	kopplade	till	denna.	På	samma	
sätt	kan	en	egenkontroll	och	granskning	i	3D-modell	utgå	från	detaljen	och	att	kontrollen	sker	i	
de	anslutande	elementen.	Om	kvalitetssäkringen	i	3D	bygger	på	denna	arbetsmetod	blir	det	en	
omvänd	ordning	i	logiken	kring	genomförandet.	
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6.	SLUTSATS	
	
Rapportens	 syfte	 med	 att	 belysa	 utmaningar	 med	 ritningsfri	 projektering	 är	 uppnådd.	 De	
rubriker	som	lyfts	upp	i	resultatdelen	är	arbetsmetod,	modellens	exakthet,	dokumentation,	ansvar	
och	mjukvaran.	I	samband	med	utmaningarna	har	även	fördelar	framförts	från	de	intervjuade.	
	
Det	är	bekräftat	att	den	nuvarande	checklistan	för	kvalitetssäkring	på	2D-ritningar	inte	är	direkt	
applicerbar	 i	 en	 3D-modell.	 Denna	 slutsats	 stärks	 både	 av	 intervjuresultaten	 samt	
genomförandet	 av	 egenkontrollen.	 För	 att	 förenkla	 och	 tydliggöra	 arbetsgången	 kan	 det	
konstateras	 att	 en	 ny	 mjukvara	 behövs	 eller	 att	 befintlig	 bör	 utvecklas	 för	 att	 effektivt	
kvalitetssäkra	en	3D-modell	i	ritningsfria	projekt.	Att	använda	mjukvaran	som	finns	tillgänglig	i	
programmet	är	inte	tillräckligt	effektiv.	
	
Slutligen	 har	 fem	 viktiga	 aspekter	 att	 belysa	 tagits	 fram	 som	 ett	 resultat	 av	 intervjuerna	 och	
genomförandet	 av	 egenkontrollen.	 Behandlas	 dessa	 kommer	 ritningsfri	 projektering	 och	
kvalitetssäkring	av	3D-modeller	ta	ett	steg	i	rätt	riktning.		
	

1. Upplevelse	och	överskådlighet	
2. Måttsättning	
3. Detaljer	
4. Konstruktionens	status	
5. Dokumentation	

	
Förhoppningsvis	kan	denna	rapport	hjälpa	företaget	att	bibehålla	kvaliteten	i	egenkontroller	och	
granskningar	 genom	 att	 antingen	 bekräfta	 befintlig	 metodik	 eller	 eventuellt	 öppna	 upp	 nya	
tankebanor.		
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7.	FORTSATTA	STUDIER	
 
Förslag	på	fortsatta	studier:	
	

• Undersöka	om	det	är	ekonomiskt	försvarbart	att	ta	sig	an	ritningsfria	projekt.	Det	finns	
en	tidskostnad	i	att	 framställa	ritningar	samtidigt	som	kvalitetssäkringar	i	3D-modeller	
ställer	höga	krav	på	noggrant	detaljerad	projektering,	vilket	också	tar	tid.	

	
• Genomföra	en	 studie	med	ett	 flertal	 företag	 för	att	 samla	 in	ytterligare	 synpunkter	vid	

ritningsfria	 projekt.	 På	 så	 vis	 kan	 det	 arbetas	 fram	 fungerande	 arbetssätt	 för	 hela	
branschen.	

	
• Se	ritningsfria	projekt	från	andra	yrkesrollers	perspektiv	än	konstruktörens,	exempelvis	

beställare,	 produktion	 och	 förvaltning	 eller	 juridik,	 eftersom	 alla	 är	 lika	 viktiga	 i	
byggprocessen	och	har	en	inverkan	på	bygghandlingar.	

	
• Juridik	är	i	sig	ett	helt	ämnesområde	att	undersöka	eftersom	3D-modellen	blir	juridiskt	

bindande	och	att	det	nuvarande	förhållningssättet	är	baserat	på	2D-ritningar.	I	samband	
med	detta	bör	det	ifrågasättas	hur	en	modell	ska	lagras	och	vad	konsekvenserna	blir	om	
den	försvinner.	
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Bilaga	1	–	Checklista	egenkontroll	(WSP)	
	
	

C	Ritningarnas	riktighet	
Uppdrag;	

	
Kv	Skatan	
	

		
Egenkontroll	 Uppdragsnummer:	 123456878	 		
Grundkontroll	 Kontrollista	nr:	 KP-001	 		

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	Kontrollpkt	 		 Kontr.	 Anmärkning	 		
Allmänt	

	
		 		 		

Fastställt	ritningsformat	och	stämpel	 		 		 		
Fastst.	ritningsnummer	och	datum	 		 		 		
Skalor,	orienteringsbild,	skrafferingar	 		 		 		
Fastställda	husindelningar	

	
		 		 		

Littrering		
	

		 		 		
Hänvisningar	i	slipsen	

	
		 		 		

Sektionspilar	riktighet	
	

		 		 		
Måttsättning	huvudmått	

	
		 		 		

Måttsättning	delmått	
	

		 		 		
Plushöjder	

	
		 		 		

Håltagningar	
	

		 		 		
Ursparingar	

	
		 		 		

Ingjutningsgods	
	

		 		 		
Överensstämmelse	mellan	detalj-	o	planritning	 		 		 		
Ritningens	läsbarhet	

	
		 		 		

	 	
		 		 		

Platsgjuten	betong	
	

		 		 		
Betongkvalitet	

	
		 		 		

Exponeringsklass	
	

		 		 		
Vct	

	
		 		 		

Lufthalt	
	

		 		 		
Vattentäthet	

	
		 		 		

Gjutfogar/Dil.fogar	
	

		 		 		
Fogband	

	
		 		 		

Avstämning	mot	beräkning;	
	

		 		 		
						Dimensioner	

	
		 		 		

	 	

Det går inte att visa den länkade bilden. 
Filen kan ha flyttats, fått ett nytt namn eller 
tagits bort. Kontrollera att länken pekar på 
rätt fil och plats.
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Armering	
	

		 		 		
Armeringskvalitet	

	
		 		 		

Minimiarmering	
	

		 		 		
Skarvlängder	

	
		 		 		

Förankringslängd	
	

		 		 		
Avstämning	mot	beräkning;	

	
		 		 		

						Stångdimensioner	
	

		 		 		
						Antal	stänger	

	
		 		 		

						Centrumavstånd	
	

		 		 		
						Utbredning	

	
		 		 		

	 	
		 		 		

Täckande	betongskikt	
	

		 		 		
Bockningsradie	

	
		 		 		

	 	
		 		 		

Stål	
	

		 		 		
Stålkvalitet	och	hållfasthetsklass	

	
		 		 		

Skruvförbandstyp	
	

		 		 		
Utförandeklass	

	
		 		 		

Svetsklass	
	

		 		 		
Korrosivitetsklass	

	
		 		 		

Rostskyddssystem	
	

		 		 		
Avstämning	mot	beräkning;	

	
		 		 		

					Profildimensioner	
	

		 		 		
					Svets	o	svetsmått	

	
		 		 		

					Skruvdimension	
	

		 		 		
					Antal	skruvar	i	skruvförband	

	
		 		 		

	 	
		 		 		

Schakt	o	Grundläggning	
	

		 		 		
Släntlutning	

	
		 		 		

Dräneringsledning	dim.	o	lutning	
	

		 		 		
Dräneringsbrunn/Spolbrunn	

	
		 		 		

Kring-	o	återfyllning	
	

		 		 		
Drän.lager/isolering/geotextil/PE-folie	 		 		 		
Grundvattennivå	

	
		 		 		

Rördragningar	i	mark	
	

		 		 		
Spont	

	
		 		 		

Avstämning	mot	beräkning;	
	

		 		 		
					Påltyper	o	påldimension	

	
		 		 		

					Pållaster	
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Trä	
	

		 		 		
Klimatklass	

	
		 		 		

Materialkvalitet	
	

		 		 		
Avstämning	mot	beräkning;	

	
		 		 		

						Dimensioner	
	

		 		 		
						Utformnng	av	förband	

	
		 		 		

	 	
		 		 		

Byggdetaljer	
	

		 		 		
Ingående	material	beskrivna	

	
		 		 		

Köldbryggor	är	beaktade	
	

		 		 		
Luftning	av	fasad	o	tak	

	
		 		 		

Utvändig	vindskiva	
	

		 		 		
Diff.spärr,	placering,	tejpning	

	
		 		 		

Infästningar	beskrivna	
	

		 		 		
Tak-	och	terraslutning	

	
		 		 		

Tillräckliga	uppvik	
	

		 		 		
Brunnar	typ	och	antal	

	
		 		 		

Plåtdetaljer	följer	AMA	
	

		 		 		
Terrasdetaljer	följer	AMA	

	
		 		 		

Att	de	svåra	detaljerna	är	redovisade	 		 		 		
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Bilaga	2	–	Checklista	granskning	(WSP)	
	
	

J	Ritningarnas	innehåll	
Uppdrag;	

	
Kv	Skatan	
	

		
Granskning	 Uppdragsnummer:	 123456878	 		
		 Kontrollista	nr:	 KP-001	 		

	 	 	 	 	Detaljgranskning	i	rimlig	omfattning	för	att	säkerställa	att	helheten	är	korrekt	
	

	 	 	 	 	Granskningspkt	 		 Kontr.	 Anmärkning	 		
Granskning	att	egenkontrollen	är	utförd	 		 		 		
Kontroll	av	ritningarnas	fullständighet	 		 		 		
		Hänvisningar	

	
		 		 		

		Mått	
	

		 		 		
		Littrering	

	
		 		 		

Granskning	av	allmänna	
föreskrifter	

	
		 		 		

		Mot	BP:s	mall	
	

		 		 		
Granskning	av	stom-	och	byggdetaljer	 		 		 		

	 	
		 		 		

	 	
		 		 		

	 	
		 		 		

	 	
		 		 		

	 	
		 		 		

	 	
		 		 		

	 	
		 		 		

	 	
		 		 		

	 	
		 		 		

	 	
		 		 		

	 	
		 		 		

	 	
		 		 		

	 	
		 		 		

	 	
		 		 		

	 	
		 		 		

	 	
		 		 		

	 	
		 		 		

	 	

Det går inte att visa den länkade bilden. 
Filen kan ha flyttats, fått ett nytt namn eller 
tagits bort. Kontrollera att länken pekar på 
rätt fil och plats.
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Bilaga	3	-	Intervjufrågor	
	
	

INTERVJUFRÅGOR	–	WSP	 	 VECKA	9,	2018	
	
Inledning	
	
Vad	är	din	ålder?	
Vad	har	du	för	befattning?	
Vad	har	du	för	erfarenheter	som	kan	relateras	till	granskning?	
Har	du	någonsin	varit	granskningsansvarig?	
	
	
Genomförandet	av	granskning	
	
2D	
1.	Hur	ser	processen	ut	för	dig	gällande	egenkontroller	och	granskning?		
	

• Utför	du	alltid	egenkontroller	och/eller	granskningar	på	ditt	arbete?	Upptäcker	du	
någonsin	fel?	Vilka	fel	är	i	sådana	fall	vanligt	förekommande?	
	Vad	tittar	du	specifikt	på?			

• Anser	du	att	det	finns	rutiner	och	riktlinjer	på	ditt	företag	för	hur	granskningen	ska	
gå	till	väga?		

• Anser	du	att	det	följs	och	fungerar?	Eller	har	du	eget	sätt?	
• Anser	du	att	granskningen	är	prioriterad	i	dagsläget?		

Finns	det	tid	avsatt?	Vad	ser	du	för	värde	i	granskningar?	
• Finns	det	toleranser	inom	granskningen	där	man	”släpper	igenom”	vissa	saker?	
• Anser	du	att	granskningar	alltid	bör	genomföras?	Kan	erfarenheter	ersätta	vissa	

granskningar?	
• Övriga	tankar	och	funderingar	

	
3D	
2.	Vad	tror	du	är	den	eller	de	största	utmaningarna	med	att	övergå	till	granskning	i	en	
3D-modell?	Ser	du	någon	möjlig	metod	på	hur	granskning	ska	ske	i	en	3D-modell?	
	

• Går	det	att	överföra	2D-granskningsprocessen	till	3D	rakt	av?	Krävs	nya	principer?	
• Vad	ser	du	för	fördelar	med	granskningen	i	en	3D-modell?	
• Vad	anser	du	behövas	för	praktiska	verktyg	för	att	möjliggöra	en	bra	3D-

granskning?	
• Vad	tror	du	krävs	för	att	3D-granskning	ska	bli	implementerat	i	byggbranschen?	
• Hur	påverkas	leveransen	av	bygghandlingar	vid	en	bra	granskning?	
• Hur	kommuniceras	och	löses	revideringar	i	nuläget	när	man	märker	att	vissa	saker	

i	granskningen	inte	fungerar?		
• Hur	ser	du	på	säkerheten	med	modellen	avseende	till	att	ändra	objekt?	
• Övriga	tankar	och	funderingar	
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Dokumentation	
	
2D	
3.	Vad	ingår	i	en	dokumentation?	Hur	dokumenteras	alla	handlingar	i	dagsläget	med	
avseende	på	bygghandlingar?	
	

• Ansvarar	du	för	någon	dokumentering?	
• Vilka	handlingar	granskas	och	dokumenteras	för	vem?	
• Finns	det	någon	del	i	dokumentationen	som	du	anser	vara	onödig?	

	
3D	
4.	Ser	du	någon	möjlig	metod	på	hur	dokumentation	ska	ske	i	en	3D-modell?	
	
	
Befattningar,	roller	och	ansvar	
	
3D	
5.	Hur	ser	din	roll	och	ditt	ansvar	ut	i	det	ritningsfria	projektet	TUB	A?	
	

• Hur	sattes	er	grupp	ihop	med	tanke	på	erfarenheter	och	roller?		
• Har	du	något	ansvar	i	modellen	om	något	skulle	inträffa?	Uppstår	konsekvenser?	
• Övriga	tankar	och	funderingar	

	
6.	Ser	du	någon	möjlig	metod	på	hur	ansvaret	ska	fördelas	vid	granskning	i	en	3D-
modell?	
	

• Vilken	kompetens	tror	du	krävs	för	att	axla	ansvaret	som	kommer	med	granskning	
av	beräkningar	respektive	modell?	

• Övriga	tankar	och	funderingar	
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Bilaga	4	–	Detaljerat	resultat	på	egenkontroller	-	checklista	
 
Egenkontroll	–	Checklista	
	
Allmänt	
På	 2D-ritningar	 finns	 de	 allmänna	 föreskrifterna	 skrivna	 på	 ritningen	 eller	 hänvisade	 till	 ett	
textdokument.	I	en	3D-modell	är	denna	information	objektsbundet	och	är	indata	för	varje	objekt.	
Ritningens	 status	 är	 tydligt	 redovisad	 på	 en	 2D-ritning	 i	 namnrutan	 men	 i	 en	 3D-modell	 så	
framgår	 ingen	 tydlighet	 om	 vilken	 status	 objekten	 eller	 modellen	 har.	 Det	 är	 alltså	 svårt	 att	
avgöra	om	de	är	i	systemhandlingsskedet	eller	bygghandlingsskedet.	
	
I	 modellen	 saknas	 möjligheten	 att	 se	 konstruktionens	 position	 i	 förhållande	 till	 väderstreck.	
Detta	visas	vanligtvis	med	en	illustration	bredvid	namnrutan	på	en	ritning.	Det	finns	heller	inte	
synliga	fastställda	husindelningar	i	en	3D-modell	som	det	finns	på	en	2D-ritning.		
I	det	projekt	 som	granskas	 finns	 inga	handlingar	där	 littera	 ingår.	Detta	då	entreprenören	bär	
ansvaret	 för	 att	 utforma,	 leverera	 och	montera	 både	 de	 prefabricerade	 betongelementen	 och	
armeringen.		
	
Stora	problem	har	uppstått	gällande	kontroll	av	måttsättning.	Det	saknas	en	 funktion	som	kan	
visa	huvud-	och	delmått	i	modellen	vilket	leder	till	svårigheter	vid	utförandet.	Samma	problem	
uppstår	när	man	kontrollerar	c/c	avstånd	på	exempelvis	takstolarna.	
En	annan	funktion	som	ett	möjligt	mätverktyg	bör	ha	är	att	kunna	kontrollera	c/c	avstånd.		
	
	

	
Bild	1:	Plan	1	i	konstruktionen	
	
Bild	1	ovan	visar	ett	plan	på	konstruktionen.	De	röda	objekten	är	stålpelare	som	är	placerade	i	
urtagningar	på	plattan.	Vid	trappan	finns	även	ett	hisschakt.	Som	bilden	visar	finns	inga	mått	alls	
för	 att	 kunna	 placera	 ut	 objekten.	 Det	 innebär	 att	 man	 kan	 gå	 runt	 i	 modellen	 men	 ingen	
entreprenör	skulle	kunna	bygga	efter	den	utan	mått	eller	hänvisningar.	
Plushöjderna	redovisas	för	färdigt	golv	(+FG)	på	alla	sektion-	och	detaljritningar	som	anges	för	
hela	 konstruktionen.	 I	 modellen	 visas	 plushöjderna	 för	 valda	 objekt	 genom	 att	 använda	
funktionen	 inquire.	 Därför	 är	 det	 en	 svårighet	 att	 se	 angivna	 höjder	 för	 konstruktionen	 som	
helhet.		
	
Projektet	har	håltagningar	som	visas	 i	 sektionsritningar	medan	de	 i	modellen	visas	det	endast	
grafiskt.	Ursparningar	visas	tydligt	och	symboliskt	på	ritningen	med	ett	kryss.	Där	framgår	även	
alla	mått	som	bredd,	höjd	och	djup	samt	dess	läge.	I	3D-modellen	kan	man	se	det	grafiskt,	men	
det	finns	inget	mått	som	beskriver	dimensioner	och	läge.		
	
Ingjutningsgods	 redovisas	 på	 en	 detaljritning	 där	 även	 mått	 i	 tre	 dimensioner	 visas.			
I	modellen	visas	det	 grafiskt	 och	man	kan	 se	 ingjutningsgodset	 och	de	 tre	dimensionerna	kan	
anges	under	funktionen	properties.		
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Nedan	visas	tabell	1	och	dess	olika	kontrollpunkter	och	markeringar	om	vad	som	finns	på	
ritning,	i	föreskrifter	och	i	modell.		
	
Tabell	1:		Allmänna	kontrollpunkter	
Kategori	 Kontrollpunkt	 Ritningar	 Föreskrifter	 Modell	
Allmänt	 Ritningsstatus	 x	 	 	
	 Vattenstämpel	 x	 	 x	
	 Orientering	 x	 	 	
	 Husindelningar	 x	 	 	
	 Litterering	 x	 	 x	
	 Hänvisningar	 x	 x	 	
	 Måttsättningar	 x	 	 	
	 Plushöjder	 x	 	 x	
	 Håltagningar	 x	 x	 Visuellt	
	 Ursparningar	 x	 x	 Visuellt	
	 Ingjutningsgods	 x	 	 x	
	 Översiktlig	läsbarhet	 x	 	 	
	
	
Betong	
Vid	 kontroll	 av	 platsgjuten	 betong	 står	 det	 värden	 i	 allmänna	 föreskrifter,	 när	 det	 gäller	
ritningen.	I	modelläget	kan	man	filtrera	på	olika	sätt	som	exempelvis	material	eller	namn,	för	att	
grafiskt	se	all	betong	i	modellen	och	dess	värden.	
	
Avstämning	 mot	 beräkning	 och	 dess	 dimensioner	 är	 enkelt	 att	 kontrollera	 vid	 rektangulära	
objekt,	 men	 så	 fort	 osymmetrin	 uppstår	 blir	 det	 problem.		
	
Nedan	 visas	 tabell	 2	 och	 dess	 olika	 kontrollpunkter	 och	 markeringar	 om	 vad	 som	 finns	 på	
ritning,	i	föreskrifter	och	i	modell	för	materialet	betong.	
	
Tabell	2:	Kontrollpunkter	för	betong	
Kategori	 Kontrollpunkt	 Ritningar	 Föreskrifter	 Modell	
Plastgjuten	
betong	

Betongkvalitet	 	 x	 x	

	 Exponeringsklass	 	 x	 x	
	 Vct	 	 x	 x	
	 Lufthalt	 	 x	 x	
	 Vattentäthet	 	 x	 	
	 Gjut-	och	

dilationsfogar	
	 x	 Visuellt	

	 Fogband	 	 	 Visuellt	
	 Dimensioner	 x	 	 Begränsat	
	
	
Armering	
Enligt	 allmänna	 föreskrifter	 ansvarar	 entreprenören	 för	 armeringsspecifikationen	 och	 dess	
armeringsritning	därför	väljer	vi	att	inte	undersöka	armeringen.		
	
Stål	
Gällande	 ritningen	 så	 finns	 stålkvalitet	 och	 hållfasthetsklass	 beskrivet	 för	 profiler	 i	 allmänna	
föreskrifter	under	stålkonstruktioner.	Detta	gäller	även	skruvförband,	rostskyddssystem,		
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svetsklass,	utförandeklass	samt	korrosivitetsklass.		
	
Ritning:	Gällande	avstämning	mot	beräkning	och	dess	dimensioner,	modelleraren	får	underlag	
på	beräkningar	och	dimensioner	via	ett	startmöte	för	modellering.	Därefter	kan	modelleraren	
bearbeta	beräkningar	och	utformningar	av	profiler	och	dimensioner.	Detta	kan	alltså	ändras	
med	tiden,	då	nya	hänvisningar	eller	omarbetningar	sker.		
	
I	 modellen	 kan	 kvaliteter,	 hållfasthetsklasser,	 utförandeklass,	 rostskyddssystem,	 dimensioner,	
visas	 och	 finns	 kopplat	 till	 objekten	 under	 User	 defined	 attributes.	 Vad	 gäller	 svetsmåttet,	
skruvförbandstyp	samt	antal	skruvar	i	ett	förband	måste	man	gå	in	på	varje	profil/detalj	för	att	
granska,	men	man	skulle	kunna	filtrera	för	att	få	fram	alla	svetsar	och	sedan	kontrollera.		
Nedan	 visas	 tabell	 3	 och	 dess	 olika	 kontrollpunkter	 och	 markeringar	 om	 vad	 som	 finns	 på	
ritning,	i	föreskrifter	och	i	modell	för	materialet	stål.	
	
Tabell	3:	Kontrollpunkter	för	stål	
Kategori	 Kontrollpunkt	 Ritningar	 Föreskrifter	 Modell	
Stål	 Stålkvalitet	hlf.	Klass	 	 x	 x	
	 Skruvförbandstyp	 x	 x	 	
	 Utförandeklass	 	 x	 x	
	 Svetsklass	 	 x	 x	
	 Korrosivitetsklass	 	 x	 	
	 Rostskyddssystem	 	 x	 x	
	 Profildimensioner	 x	 	 x	
	 Svets	och	svetsmått	 x	 x	 x	
	 Skruvdimensioner	 x	 	 	
	 Antal	skruvar	i	förband	 x	 	 Visuellt	
	
Trä	
På	 ritningen	 redovisas	 dimensioner,	 lutningar	 och	 mått.	 Det	 finns	 en	 planritning	 som	 visar	
takstolarna	 och	 sektionsritningar	 som	 vidare	 visar	 de	 ingående	 delarna	 och	 skruvförbanden.	
Ritningen	 visar	 även	 instruktioner	 för	 hur	 takstolarna	 ska	 sättas	 samman	 i	 utförandet.	
Materialklassen	 och	 kvaliteten	 står	 under	 de	 allmänna	 föreskrifterna	 i	 kapitlet	 om	
träkonstruktioner.	 Där	 står	 det	 även	 instruktioner	 om	 förbanden	 och	 vilka	 plåtar	 som	 ska	
användas.		
	
I	 modellen	 kan	 man	 filtrera	 på	 materialet	 trä.	 Men	 det	 saknas	 möjlighet	 att	 kunna	 koppla	
föreskrifter	 till	 specifika	 objekt.	 I	 detta	 projektet	 dimensioneras	 takstolarna	 av	
takstolsleverantören	och	därför	är	funktionen	inte	inlagt	i	Tekla	Structure	21.	Problemet	är	att	
det	inte	går	att	granska	takstolen	som	ett	objekt	eftersom	det	är	sammansatta	brädor	som	bildar	
en	 slutgiltig	 takstol.	 I	 modellen	 kan	 man	 heller	 inte	 se	 instruktioner	 för	 vart	 takstolarna	 ska	
placeras.	Detta	är	en	förutsättning	för	byggbarhet.		
	
Nedan	 visas	 tabell	 4	 och	 dess	 olika	 kontrollpunkter	 och	 markeringar	 om	 vad	 som	 finns	 på	
ritning,	i	föreskrifter	och	i	modell	för	materialet	trä.	
	
Tabell	4:	Kontrollpunkter	för	trä	
Kategori	 Kontrollpunkt	 Ritningar	 Föreskrifter	 Modell	
Trä	 Klimatklass	 	 x	 	
	 Materialkvalitet	 	 x	 x	
	 Dimensioner	 x	 	 Begränsat	
	 Utformning	av	förband	 x	 x	 Visuellt	



 
 

10 

Hela	tabellen	är	redovisad	nedan:	
	
Kategori	 Kontrollpunkt	 Ritningar	 Föreskrifter	 Modell	
Allmänt	 Ritningsstatus	 x	 	 	
	 Vattenstämpel	 x	 	 x	
	 Orientering	 x	 	 	
	 Husindelningar	 x	 	 	
	 Litterering	 x	 	 x	
	 Hänvisningar	 x	 x	 	
	 Måttsättningar	 x	 	 	
	 Plushöjder	 x	 	 x	
	 Håltagningar	 x	 x	 Visuellt	
	 Ursparningar	 x	 x	 Visuellt	
	 Ingjutningsgods	 x	 	 x	
	 Översiktlig	läsbarhet	 x	 	 	
	 	 	 	 	
Plastgju.	
betong	

Betongkvalitet	 	 x	 x	

	 Exponeringsklass	 	 x	 x	
	 Vct	 	 x	 x	
	 Lufthalt	 	 x	 x	
	 Vattentäthet	 	 x	 	
	 Gjut-	och	

dilationsfogar	
	 x	 Visuellt	

	 Fogband	 	 	 Visuellt	
	 Dimensioner	 x	 	 Begränsat	
	 	 	 	 	
Stål	 Stålkvalitet	hlf.	Klass	 	 x	 x	
	 Skruvförbandstyp	 x	 x	 	
	 Utförandeklass	 	 x	 x	
	 Svetsklass	 	 x	 x	
	 Korrosivitetsklass	 	 x	 	
	 Rostskyddssystem	 	 x	 x	
	 Profildimensioner	 x	 	 x	
	 Svets	och	svetsmått	 x	 x	 x	
	 Skruvdimensioner	 x	 	 	
	 Antal	skruvar	i	förband	 x	 	 Visuellt	
	 	 	 	 	
Trä	 Klimatklass	 	 x	 	
	 Materialkvalitet	 	 x	 x	
	 Dimensioner	 x	 	 Begränsat	
	 Utformning	av	förband	 x	 x	 Visuellt	
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