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Abstract
We are now seeing great changes in the construction industry. The cost of building is growing
and the industry is looking for new ways to streamline building and reduce costs. By using the
relatively new Building Information Modeling technology (BIM) contractors opens up many
new doors for what is possible.
BIM is a model where all information for a construction projects design, construction,
equipment and management can be handled. A common model is created that the architect,
building designers, HVAC engineers, electrical engineers and managers have access to.
Changes made in the model become visible to the other parties. The model is then stored on a
shared server to make communication easier.
The constructors have much to gain by using BIM. First of all are many deficiencies and
planning errors discovered before they even come out to construction, where there is
significantly more expensive to correct them. But when using BIM there will also come some
tools that can be used for planning of the construction project. Two of these are clash control
and 4D-simulation. This report look at these tools and their impact on the construction phase
of a project.
The purpose of this study is to obtain a deeper understanding of what BIM is, both
theoretically and practically. But also to find benefits that contractors can use as a result of
using BIM.
Key words: BIM, 3D, 4D, Clash control, NavisWorks, construction
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Sammanfattning
Just nu pågår stora förändringar i byggbranschen. Kostnaderna för att bygga är idag för stora
och branschen letar efter nya metoder för att effektivisera byggandet och minska kostnaderna.
Genom att använda sig av den relativt nya Building Information Modeling-tekniken (BIM)
öppnar sig flera nya dörrar för vad som är möjligt.
BIM är kort sagt en digital modell där all information för hur ett byggprojekts utformning,
konstruktion, utrustning och förvaltning ska hanteras. En gemensam modell skapas som
arkitekten, byggnadskonstruktörer, vvs-konstruktörer, el-konstruktörer och förvaltare har
tillgång till. Ändringar som görs i modellen blir direkt synliga för de andra parterna.
Den gemensamma modellen ligger lagrad på en gemensam server för att underlätta
kommunikationen.
I produktionen har man mycket att vinna av BIM. Först och främst upptäcks många brister
och planeringsfel innan de ens kommer ut i produktionen där det blir betydligt dyrare att rätta
till. Dessutom följer vid användadet av BIM också en del verktyg som kan användas för
planering i produktionen. Två av dessa är kollisionskontroll och 4D-simulering, där tidplanen
kopplas samman med ritningen för att simulera fortskridandet av ett byggprojekt.
Dessa två verktyg kommer som en biprodukt när BIM nyttjas i ett byggnadsprojekt. I denna
rapport presenteras dessa verktyg och vilka fördelar dessa ger i produktionen
Syftet med examensarbetet har varit att få en fördjupad kunskap av vad BIM är, både i teorin
och praktiskt. Men också att hitta fördelar som Skanska kan nyttja som en följd av
användandet av BIM.
Nyckelord: BIM, 3D, 4D, kollisionskontroll, NavisWorks, produktion
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Just nu pågår stora förändringar i byggbranschen. Kostnaderna för att bygga är idag för stora
och branschen letar efter nya metoder för att effektivisera byggprocessen och minska
kostnaderna. Genom att använda sig av den relativt nya BIM-tekniken öppnar sig flera nya
dörrar för vad som är möjligt. En av fördelarna är 4D-simulering som går ut på att, med hjälp
av en tredimensionell modell av objoketet och tidplanen för projektet, simulera komplexa
produktionsmoment på förhand. Detta leder till att mycket tid och pengar kan sparas genom
att upptäcka och lösa eventuella planeringsfel innan de kommer ut i produktionen.
1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med detta examensarbete är att få en ökad förståelse om hur BIM fungerar, men även
att titta närmare på vad BIM och 4D-CAD ger för fördelar i produktionen. Som fallstudie
används byggnationen av en av operationssalarna som ingick i Skanskas Operationsprojekt på
sjukhuset i Varberg. Där förekom det komplexa installationsarbeten som kanske hade kunnats
underlättats vid tillämpning av BIM och 4D-CAD.
Frågeställningar som behandlas i detta examensarbete är:


Vad är BIM?



Vad kan införandet av BIM ge för fördelar i produktionen?

1.3 Avgränsningar
Följande avgränsningar för detta examensarbete har gjorts:


Kontroll och simulering har endast gjorts i Autodesk NavisWorks. Det finns många
fler program för detta, men dessa har inte använts.



I Operationsprojektet byggdes flera operationssalar. I denna rapport studeras bara en
av dem.



Endast ritningar av rör och ventilation har behandlats.

1.4 Struktur
Uppsatsen börjar med en teoretisk del där BIM förklaras. Därefter kommer det praktiska
arbetet där jag använder handlingar från byggnationen av sjukhuset i Varberg för att simulera
installationsarbetet i en operationssal. En kollisionskontroll utförs också på samma
operationssal. Efter det kommer en analys av vad BIM kan ge för fördelar i produktionen.
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2. Metod och material
Inför skrivandet av detta exanmensarbete gjordes en litteratursstudie i ämnet Building
Information Modelling (BIM) för att få en mer fördjupad kunskap på området. Eftersom syftet
med examensarbetet är att undersöka hur tillämpning av BIM kan ge fördelar i pruduktionen
så har arbetet mest gått ut på att försöka sätta sig in i hur BIM fungerar i praktiken och vilka
verktyg som finns för att kunna underlätta arbetet i produktionen. Men eftersom BIM i större
grad påverkar arbetet under projekteringsfasen har även en undersökning av denna gjorts för
att få en bättre förståelse.
På önskemål av Skanska användes Autodesk NavisWorks för sammanställning av modellen
och för att utföra kontroller och simuleringar. Till att öppna och redigera de ritningarna som
arbetats med användes AutoCAD Architechture. Båda dessa programmen var enkela att få
studentlicens till på Autodesk’s hemsida. Microsoft Project, som användes för att hantera
tidplaner, gick inte att få gratis licens till. Detta löste sig dock genom att programvaran fanns
att tillgå på Högskolan i Borås.
Nästa steg var att försöka utvärdera hur BIM, och då främst de verktyg som studerats i denna
rapport, påverkar produktionen.

2

3. Traditionell projektering
3.1 Kort historik
Det var inte alls länge sedan projektering och ritningar gjordes för hand med hjälp av penna
och papper. 1951 lanserades den första datorn för kommiersiellt bruk men det skulle ta ända
till 1980-talet som CAD (Computer Aided Design) började användas för ritningsframställning
i byggbranschen. Idag används nästan uteslutande CAD och utvecklingen går istället från
ritningar i 2D till ritningar i 3D och användandet av BIM. (Byggprocessen, 2003)
3.1.1 Samordnad projektering
Vid samordnad projektering sker informationsbytet mellan de olika parterna först och främst
via e-mail. Förr användes också disketter och fax. Nackdelen med detta systemet är att det lätt
kan bli rörigt och filer kan lätt tappas bort. Denna metod används i allt mindre grad i dagens
byggnadsprojekt.

Figur 3.1 Informationsutbyte vid samordnad projektering. (Visionen BIM, 2007)

3.1.2 Integrerad projektering
Integrerad projektering innebär att man har en gemensam lagring och administration av
informationen i ett projekt. Informationen samlas i en databas på en gemensam server där alla
projektörer kan delge och hämta filer. För att BIM ska kunnas utnyttjas krävs just detta.
Antingen sker denna kommunikation över internet eller inom ett intärnt projektnät.
(Byggprocessen, 2003)

Figur 3.2 Informationsutbyte vid integrerad projektering. (Visionen BIM, 2007)
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3.2 2D-CAD
2D-CAD har länge tillämpats vid projektering i byggprojekt. Ritningar i 2D ritas med så
kallade ”dumma linjer”. Dessa linjer är helt enkelt enbart linjer i planet som inte innehåller
någon annan information mer än linjefärg, linjetyp och eventuell tjocklek. Allt detta regleras
genom en svensk standard som beskriver hur man ska rita korrekt. För att hålla isär till
exempel ventilation och stomme används olika lager. Dessa lager går att tända och släcka
beroende på vad man vill se på ritningen. På detta sättet kan olika byggdelar hållas isär.
Vid projektering i 2D (och 3D) måste de olika projektörerna enas om ett gemensamt
filformat, en gemensam katalogstruktur och en gemensam geometri. Allt för att förenkla
kommunikationen och minska missförstånd mellan parterna.
Ytterligare så är 2D-ritningar begränsade på så sätt att de innehåller linjer och symboler som
inte alla berörda aktörer alltid förstår. Detta leder till att de i slutändan inte kan delta fullt ut i
beslutsprocessen. Ett annat problem är mängden ritningar och dokument som förekommer i
ett stort projekt projekterat helt i 2D. Ofta blir det svårt att distribuera alla dokument på ett
effektivt sätt. Ett resultat av detta blir också att vissa aktörer helt enkelt hinner med att
granska alla handlingar så mycket som de egentligen borde, eller vill. (Jongeling, 2008)
3.3 3D-CAD
Allt eftersom tekniken går frammåt blir datorerna och programmen mer kraftfulla. Detta
skapar nya möjligheter till vad man kan lagra i sina digitala ritningar utan att göra filen och
databasen allt för stor och trög.
3D-CAD är precis som det låter en metod för att modellera i 3D. Resultatet blir en ritning i
3D som ofta ger en bättre bild av hur slutprodukten kommer att se ut, jämförd med en
traditionell 2D-ritning (Se Figur 3.3). Utvecklingen mot 3D-CAD har pågått en längre tid och
nu projekterar många konstruktionsfirmor i 3D.
En modell ritad i 3D är dock inte per automatik en BIM. Skillnaden är att en 3D-modell
endast består av ”död grafik” medan en BIM-modell innehåller en mängd information såsom
vad objektet representerar i verkligheten, material, tillverkare mm.

Figur 3.3 3D-ritning över fläktrum på sjukhuset i Varberg.
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4. Building Information Model (BIM)
4.1 Vad är BIM?
BIM är en förkortning för det engelska begreppet Building Information Model som
intoducerades av Audodesk 2002 (BIM in Action,2005). Kort sagt är detta en digital modell
där all information för hur ett byggprojekts utformning, konstruktion, utrustning och
förvaltning ska hanteras.
BIM är alltså ingen ren teknik utan ett arbetssätt för att lagra information som skapas och
används under en byggnads livscylel. Med hjälp av nyare programvaror med BIM-stöd kan
denna informationen knytas till olika byggdelar. En sådan objektsorienterad 3D-modell med
information om vad det är för prudukt och vad den har för roll i byggprocessen kan kalla sig
för BIM. Detta är en skillnad mot en vanlig 3D-modell som enbart består av grafik och inte
innehåller information om vad modellen representerar i den fysiska världen.(Jongeling, 2008)
Tack vare att all denna information finns tillgänlig direkt i modellen kan en mängd olika
analyser och beräkningar göras direkt ur modellen.
Tanken är att det ska finnas en projektmodell med all information knuten till sig. Med denna
modell som utgångspunkt, belägen på en gemensam server, kan sedan de olika aktörerna
lägga till eller redigera sina respektive delar. Ritningar och dokument så som mängder kan
sedan tas direkt ur denna modellen (Se Figur 4.1). Detta sparar mycket tid vid
kalkyleringsarbetet då man slipper manuell mängdning från ritningar.

Figur 4.1 Användningsområden för BIM-modellen. (Samverkansforum)

5

4.2 Arbetsgång BIM
Förenklat kan arbetsgången för projekteringsprocessen se ut på följande vis: I
formgivningsskedet skapar arkitekten en modell, utifrån byggherrens krav, som beskriver hur
byggnaden ska se ut. Konstruktören kan sedan med denna som underlag utföra sina
beräkningar och rita in stommen i modellen. Sedan går modellen vidare till el- och VVSingenjörer som lägger till sina installationer anpassat efter stommen i modellen (Se Figur 4.2).
Detta pågår tills det att alla parter bidragit med sin del. Tillslut har man en fullständig modell
som kan uppdateras och redigeras under projektets gång. Ändringarna blir då tillgänliga för
alla som har tillgång till modellen. Detta leder till att kommunikationen och samordningen
förenklas avsevärt.
Om man ser till hur det fungerar nu då man skickar 2D-ritningar mer eller mindre
slumpmässigt mellan sig är detta en avsevärd förbättring. När någon gör en revidering i sin
ritning uppdateras detta automatiskt i modellen och man slipper att skicka ut nya ritningar.
Tänk dig att byggherren bestämmer sig för att ta bort en innervägg med två dörrar. I det gamla
arbetssättet hade detta inneburit att många olika ritningar och dokument hade behövts
revideras. Med BIM som grund är detta inget stort problem eftersom ritningar, mängder och
diverse andra dokument tas diret ur den gemensamma modellen. (Se Figur 4.1)

Figur 4.2 Informationsflödet i BIM. (Autodesk)
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4.3 Fördelar med BIM
Det finns många fördelar med BIM. Antalet fördelar som kan utnyttjas beror på i hur stor
utsträckning BIM tillämpas. En stor fördel är att de flesta handlingarna är digitala och
tillgängliga i en gemensam modell. Detta leder till arkitekten, konstruktören, entreprenören
och byggherren snabbt kan ta del av uppdaterad information för snabbare beslutsfattande. Det
leder också till att informationsutbyte mellan de olika parterna förbättras och projektet blir
mer överskådligt.
Eftersom den sammanställda modellen i BIM är en objektsorienterad 3D-modell kan flera
kontroller och simuleringar göras. Clash controll och 4D-simulering är två utav dem, som
förklaras mer fördjupat senare i denna uppsats.
Generellt kan följande fördelar erhållas om BIM tillämpas och fungerar i ett projekt (BIM in
practice, Autodesk):


Ökad hastighet på leverans (tid sparas)



Bättre samordning (färre fel och högre kvalitet)



Minskade kostnader



Högre produktivitet



Högre kvalitet på utfört arbete



Nya affärsmöjligheter

Dessutom innehåller en BIM-modell även information som är till nytta i förvaltningsfasen.
Sådan information är till exempel areor, inredning, material och installationer. (Byggdebatt,
2008)

4.4 Hinder för BIM
Även om det nu satsas mer och mer på BIM i branschen så har många företag ännu inte tagit
klivet över. För att BIM skall fungera fullt ut krävs först och främst att konstruktörerna ritar i
3D. En 3D-ritning är oftast mer detaljerad än en traditionell 2D-ritning och det krävs således
att man har koll på i ett tidigt skede hur saker skall se ut och hänger ihop. Detta ställer högre
krav på konstruktören.
Ett annat problem, som oftast beskrivs som det största, är de mängder av olika filformat som
finns. Detta beror på att alla de olika ritprogrammen från olika tillverkare också har olika
filformat. För att BIM ska fungera optimalt krävs att det finns ett format som fungerar i alla
dessa program. Industry Foundation Classes (IFC) är ett sådant neutralt filformat som
beskrivs mer ingående i senare kapitel.
I början av övergången till BIM tillkommer också en del kostnader; nya datorer, utbildning av
personal, nya arbetsprocesser mm. Dessa kostnader kan också ses som ett hinder för BIM då
en del företag väljer att avstå från BIM just på grund av detta.
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4.5 BIM i verkligheten: Arenabygge i New Jersey
När Skanska USA Building byggde den nya arenan Meadowlands i New Jersey kunde man
korta ner byggtiden och spara mycket pengar. Anledningen till detta var att man använde sig
av en BIM-modell med tidsplanering och elektroniskt kodade byggdelar.
Problemet man stod inför var att bygget av arenan skulle kräva cirka 3200 prefabricerade
betongelement samtidigt som lagringsutrymmet var mycket begeränsat (Se Figur 4.5). Detta
löstes genom att varje betongelement levererades precis när det skulle byggas in i
arenakonstruktionen. Denna just in time-planeringen hade varit nästan omöjlig att genomföra
utan de verktyg som användandet av BIM ger entreprenörerna. Två verktyg var extra viktiga
när Skanska byggde denna arenan:
1. Skanska använde sig av konstruktionsprogrammet och BIM-verktyget Tekla
Structures från det finska företaget Tekla. I detta programmet finns en funktion som
gör det möjligt att tidsplanera för varje enskild byggdel. Betongelementet eller
stålpelaren får en viss färg i den virtuella BIM-modellen beroende på om den finns på
fabriken, transporteras, har levererats eller monteras in i arenan.
2. Den andra tekniken som användes var kodning av betongelementen med så kallade
RFID-etiketter som tagits fram av Vela Systems. Dessa etiketter kan läsas av med en
läspenna som i sin tur vidarebefodrar informationen till en lap top med hälp av
bluetooth (Se Figur 4.6). RFID-etiketterna najas fast i armeringen innan betongen
gjuts och varje betongelement får då en unik kod som kopplas till motsvarande
byggdel i BIM-modellen. Denna modell uppdateras flera gånger om dagen och finns
tillgänglig för alla på projektet via en webbserver.
Skanska kan på detta vis hålla koll på att betongelementen tillverkas och levereras i rätt
ordning. Resultaten blir att elementen levereras precis när de behövs och slipper ligga på
arbetsplatsen och ta upp plats. (Byggindustrin, 2009)

Figur 4.5 Pågående produktion av Meadowlands. (Byggindustrin)
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Figur 4.6 RFID-etikett läses av.

4.6 Framtiden för BIM
Framtiden ser trots vissa hinder ljus ut för BIM. Alla de största byggföretagen i Sverige har
insett potentialen och har inlett satsningar. Men för att BIM ska få ett riktigt fotfäste krävs att
även konsulter och underentreprenörer tar steget över.
4.6.1 Skanskas satsning på BIM
Flera av de största byggföretagen i Sverige har sedan en tid tillbaka insett fördelarna med
BIM. Skanska är ett utav dem och de räknar med att den nya tekniken ska leda till ökad
produktivitet för företaget.
I slutet av september 2008 tog Johan Karlström, som är koncernchef på Skanska, beslutet att
det successivt ska bli obligatoriskt att använda BIM vid alla egna projekt som Skanska
utvecklar. Detta tillsammans med att NCC redan inledde en liknande satsning under 2007
bevisar att BIM mer och mer är på frammarsch.
Skanska har startat ett globalt BIM-råd som består av en representant från var och en av de 13
affärsenheterna. Syftet med detta rådet är att säkerställa att Skanska har ett dubbelriktat
informationsutbyte mellan dessa affärsenheter. Det landet som kommit längst i denna
utvecklingen är Finland, vars representant fungerar som ordförande Magnus Norrströms
högra hand.
Fyra applikationer av BIM står 2009 i centrum för Skanska; intelligent 3D-design,
kollisionskontroll, virtuellt byggande och virtuell planering.
– Vi fokuserar på de här fyra dels för att de är en förutsättning för de andra applikationerna.
Och dels för att det är där man kan tydliggöra vinsterna på ett enkelt sätt.
Magnus Norrström.
Satsningen på BIM kommer även medföra att Skanska blir mer noggrant med vilka konsulter
och underentreprenörer företaget väljer att arbeta med i projekt. (Köhler, 2009)
– Vi har inte tecknat några partneringavtal än. Utan det är ytterligare en komponent som styr
när vi väljer arkitekt eller konstruktör, att de har förutsättningar att vara med i kedjan.
Magnus Norrström
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4.7 Filformat
Filformat är en viktig del av BIM. Mängden av program på marknaden leder också till en
mängd olika filformat. För att BIM ska fungera optimalt krävs det att det finns ett gemensamt
format som kan öppnas i de olika programmen utan att samtidigt förlora information.
4.7.1 DWG
DWG var det ursprungliga filformat för Interact CAD-paketetet som utvecklades av Mike
Riddle i slutet av 70-talet. 1982 började Autodesk använda filformatet på licens som grund för
AutoCAD. Från 1982 till 2009, skapade Autodesk AutoCAD inte mindre än 18 olika
varianter av DWG-formatet.
DWG-formatet är förmodligen det mest använda formatet för CAD-ritningar. Autodesk
uppskattar att det 1998 fanns mer än två miljarder DWG-filer. Nu har formatet blivit så
vanligt att det ses som standard och de flesta beställare kräver att få ritningar levererade i
DWG-format. (http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg)
4.7.2 IFC
IFC (Industry Foundation Classes) är ett neutralt och öppet filformat som inte kontrolleras av
en enda leverantör eller grupp av leverantörer. Det är ett objektorienterat filformat som
utvecklats av International Alliance for Interoperability (IAI) för att underlätta
interoperabiliteten inom byggbranschen. Detta medför att filformatet kan användas av alla
olika leverantörer av programvara för att öka graden av överföringsförmåga mellan olika
program. (http://en.wikipedia.org/wiki/.IFC)
IFC är den ledande öppna internationella standarden för produktmodeller inom plan-, byggoch förvaltningsprocesserna och den mest troliga kandidaten till det gemensamma filformat
som BIM kräver. (http://www.vbyggaren.se/pdf_arkiv/Vbyggaren_2-2005.pdf)
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5. Sjukhuset i Varberg: Operationsprojektet
5.1 Beskrivning av Operationsprojektet i Varberg
Under de senaste åren har hälso- och sjukvården
genomgått stora förändringar. Ökade tekniska krav
Fakta Operationsprojektet
har inneburit att sjukhuset i Varberg varit tvungna
Tillbyggnad:
4650 m2 BTA
att rusta upp och bygga om de flesta av
Ombyggnad:
7550 m2 BTA
vårdavdelningarna. En del i denna upprustningen är
Budget:
250 miljoner kr
Operationsprojektet där Skanska är
Byggstart:
Hösten 2006
generalentreprenör. Från början omfattade projektet
Färdigställande:
Sommaren 2010
lokaler för centraloperationen, intensivvård och
Generalentreprenör:
Skanska Sverige AB
uppvakning samt endoskopi. Men allt eftersom
projektet fortlöpt har andra delar blivit involverade:
sterilcentral, specialisttandvård, förlossning, ortopedi och sjukgymnastik.
Förlagt i en av projektets nybyggnationer finns centraloperationen, som bland annat innehåller
sju operationssalar och ett uppdukningsrum med speciell operationsrumsventilation s.k.
laminärt renluftstak. I denna rapport undersöks en av dessa operationssalar (markerad på
Figur 5.1) med dess installationer. Centraloperationen är sammanbunden med den befintliga
byggnaden genom en förbindelselänk som dessutom innehåller bilokaler för verksamheten.
Här finns också klinikens expiditioner.
Den befintliga operationsavdelningen har byggts om och rymmer nu ett servicecenter som
innehåller lokaler avsedda för operationsförberedelser, en pre- och postoperativ enhet för
dagkirurgi samt en preoperativ lokal för slutenvårdspatienter. Här finns också lokaler för
specialisttandvården.
För att tillgodose de nya lokalernas behov har ny ventilation varit nödvändig. Därför har
nybyggnationen försetts med ett nytt fläktrum.
Projektet är indelat i flera olika etapper som utförs under cirka 4 år. Detta ställer höga krav på
kommunikation och flexibilitet så att byggnation och verksamhet kan pågå parallellt. Men
under olika skeden i projektet har evakuering av verksamheter varit nödvändiga.
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Figur 5.1 Karta över sjukhuset i Varberg. (Landstinget Halland)

5.2 Skanska
Skanska är ett svenskt multinationellt byggföretag som grundades i Malmö 1887. Namnet var
från början Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet och tillverkade då betongprodukter. Under
50-talet och några decennier framåt tog företaget sina första kliv ut internationellt med
marknader som Latinamerika, Afrika, Europa, Asien och USA.
Numera inriktar Skanska sin internationella verksamhet mot lokala enheter med god
kännedom om respektive region. Därför finns numera inte Afrika och Asien med i Skanskas
så kallade hemmamarknadsstrategi. Anders Danielsson är VD för Skanska Sverige och Johan
Karlström för hela koncernen.
Verksamheten är koncentrerad till byggande och utveckling av bostäder samt projekt inom
kommersiella fastigheter och infrastruktur. Exempel på sådana byggnader är Gurkan, belägen
i Londons finansdistrikt och Skanskaskrapan i Göteborg.
Idag är Skanska ett ledande företag inom projektutveckling och byggrelaterade tjänster. Man
hade år 2008 intäkter på 136,8 miljarder svenska kronor och cirka 53 000 anställda, vilket gör
Skanska till ett av världens största byggföretag. (www.skanska.se, 2010)
5.3 Syfte
Syftet med denna praktiska del av examensarbetet är dels att få en fördjupad bild av hur BIM
fungerar i praktiken och dels lära känna programmen som används i branschen. Denna rapport
tittar närmare på är de två verktyg som anses kunna ge stora fördelar för planering och
produktion nämligen: Clash controll och 4D-simulering.
Efter det praktiska arbetet görs en analys där diverse fördelar och nackdelar utreds.
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5.4 Processen
För att möjliggöra det praktiska arbetet i detta examensarbete krävdes en hel del ritningar och
olika program. Nedan beskrivs dessa mer ingående.
5.4.1 Underlag
Traditionella 2D-ritningar på papper erhölls av Skanska i Varberg. ÅF-konsult, som
projekterade all VVS på projektet, tillhandahöll digitala 3D-ritningar över operationssalarna.
Både för rör och ventilation.
5.4.2 Använda programvaror
AutoCAD Architecture användes för redigering av tillhandahållna 3D-ritningar. Detta
deftersom 3D-ritningarna var ritade i AutoCAD (DWG). NavisWorks har använts för att
sammanställa de olika ritningarna. Kontroller och 4D-simulering har även dessa gjorts i
NavisWorks. Länkning och omarbetning av tidplanen har genomförts med hjälp av Microsoft
Project.
5.5 Beskrivning av använda programvaror
5.5.1 NavisWorks
NavisWorks är en serie på tre program av Autodesk som är tänkt att användas för kontroll av
ritningar samt projektsamordning. Tanken med programmet är att kombinera projektdata i en
enda 3D-modell för en bättre översyn av hela projektet. När väl den information man vill ha
är samlad i modellen, kan man utföra olika kontroller och analyser av modellen. En annan
fördel är att det blir betydligt enklare för de olika parterna i projektet att samordna och
kommunicera mer effektivt. Detta leder till att problem kan minimeras vid design och
konstruktion. Alltså är NavisWorks inte ett program man ritar och modellerar i, utan det
används för att samordna olika ritnigar och information till en modell.
NavisWorks kan läsa de allra flesta filformat från de flesta ritprogrammen som finns ute på
marknaden idag. Tabell 5.5 redovisar vilka filformat som NavisWorks kan läsa.(Autodesk,
2010)
Tabell 5.5 Lista över läsbara filformat i NavisWorks.

Format
Navisworks
AutoCAD
MicroStation (SE, J, V8 & XM)
3D Studio
ACIS SAT
CIS\2
DWF
PDS Design Review
IFC

Extension
.nwd .nwf .nwc
dwg, .dxf, .sat
.dgn .prp .prw
.3ds .prj
.sat
.stp
.dwf
.dri
.ifc
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Format
IGES
Inventor
Informatix MicroGDS
JT Open
RVM
SketchUp
STEP
STL
VRML

Extension
.igs .iges
.ipt .iam. ipj
.man .cv7
.jt
.rvm
.skp
.stp .step
.stl
.wrl .wrz

Utöver dessa format har de allra flesta program idag möjligheten att exportera en modell
direkt till NavisWorks.
Skanska som nu satsar på BIM och 3D-projektering har valt att använda NavisWorks som ett
hjälpmedel. Adina Jägbeck som är projektledare på Skanskas IT-enhet säger följande om
NavisWorks:
– Med NavisWorks får vi möjlighet att använda oss av våra egna och våra externa konsulters
modeller för att granska och samgranska byggnader under projekteringen. Bygg-och
installationsledare, som normalt inte har CAD som arbetsverktyg, kan direkt på arbetsplatsen
granska för att se hur installationerna skall installeras.
Hon fortsätter:
– Om vi i förväg kan försäkra oss om färre fel vid produktion med hjälp av
JetStream(NavisWorks), tror vi att vi kan spara väldigt mycket tid och pengar och öka
kvaliteten.

(http://www.cad-q.com/sv/Bygg__Infra/Referenser/Skanska-artikel/)
5.5.2 AutoCAD Architecture
AutoCAD Architecture (ADT) är en version av AutoCAD som är anpassad speciellt för
arkitekter. Utöver de verktygen som AutoCAD ursprungligen har kan man i denna versionen
lättare rita i 3D, måttsätta o.s.v. ADT är alltså i grund och botten AutoCAD, men med mer
funktioner som gör byggprojektering betydligt smidigare.
5.5.3 Microsoft Project
Microsoft Project är ett program för att planera, följa upp och i viss mån rapportera ett projekt
eller en portfölj av projekt. Programmet utvecklas och säljs av Microsoft. I programmet kan
man lägga upp Gantt-scheman, logiska nätverk samt WBS-strukturer. Programmet kan sedan
automatiskt beräkna projektets kritiska linje. (Microsoft)
5.6 Utförande
Med hjälp av 3D-ritningar (se Figur 6.2 samt Figur 6.3) av en operationssal utförs en clash
controll i NavisWorks. Efter detta kopplas tidplanen till modellen i NavisWorks för att skapa
en 4D-simulering av installationsarbetet.
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6. Clash Control
Clash controll är ett engelskt begrepp som betyder kollisionskontroll och är en av de
fördelarna som kan nyttjas när BIM tillämpas i ett projekt. Tanken är att sammanföra ritningar
av olika slag såsom; stomme, ventillation, rör mm i en modell. När detta är gjort körs de olika
ritningarna mot varandra, med hjälp av ett datorprogram, för att upptäcka kollisioner mellan
olika byggdelar. Då kan man enkelt märka ut vart kollisioner inträffat och skicka bilder och
beskrivningar till den berörda parten.
Fördelen med detta är att man enkelt kan upptäcka fel, som hade varit betydligt svårare att
upptäcka genom jämföring av 2D-ritningar som tradionellt sett gjorts. Alltså kan fel enklare
upptäckas och åtgärdas innan de hamnar i produktionen där det är betydligt dyrare att rätta
till. Det blir även enklare att få en bild av hur det slutliga resultatet kommer bli genom att
granska en 3D-modell istället för flera olika 2D-ritningar. (Se Figur 6.1)

Figur 6.1 Två 2D-ritnigar (rör och ventilation) sammansatta till en gemensam 3D-modell i NavisWorks.
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6.1 Arbetsgång Clash controll
För att göra det möjligt att utföra en clash controll på installationerna i operationssal 5 erhölls
ett antal 3D-ritningar. ÅF-konsult, som är VVS-projektörer på projektet, tillhandahöll två 3Dritningar; över rör och ventilation. Syftet med denna kontroll är att hitta eventuella kollisioner
mellan rör och ventilation i operationssal 5.
6.1.1 Rensing av 3D-ritning
Det första som gjordes var att studera de olika ritningarna för att få en så bra bild så möjligt
av vad som kunde rensas bort.
Eftersom denna rapport är avgränsad till en operationssal var det ganska mycket som kunde
rensas bort på de båda ritningarna. Detta gjordes i AutoCAD genom att rensa bort allt på
ritningen utom opertionssal 5. Littera och text som inte behövs för utförandet av clash controll
togs också bort. I Figur 6.2 och 6.3 nedan är ritningarna ritade i 3D även om det inte syns i de
vyerna på bilderna.

Figur 6.2 Orensad ritning över rördragning.
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Figur 6.3 Orensad ritning över ventilation.

Figur 6.4 Rensad och sammanställd ritning av både ventilation och rör.
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6.1.2 Importering till NavisWorks
När både rör- och ventilationsritningarna var rensade på onödig information var det dags att
importera dem till NavisWorks för att skapa en gemensam modell där man kan utföra
kontrollen. De båda ritningarna exporterades som IFC-format för att enkelt kunna öppnas i
NavisWorks. Figur 6.4 visar den sammantällda ritningen i ADT.
6.1.3 Markering av vad som ska kontrolleras
När både rör- och ventilationsritningen var öppnade i NavisWorks i en gemensam modell var
det första steget att välja ut vilka delar som ska kontrolleras mot varandra för att hitta
kollisioner. Detta gjordes genom att dela upp modellen i så kallade ”Selection sets”. Detta är
en funktion i NavisWorks som fungerar så att man markerar flera objekt och sen sparar dem i
grupper. För denna kontrollen delades rör och ventilation in i olika grupper för att senare
kunna köras mot varandra.
6.1.4 Clash controll
Eftersom ventilationen och rören nu var indelade i selection sets genom tidigare steg
förenklades förberedelserna för kontrollen avsevärt. Funktionen Clash Detection upptäcker
själv alla kollisioner mellan de valda delarna och redovisar direkt i modellen vart de finns.
Det enda som måste göras är att ställa in villkor och värden för vad programmet ska
kontrollera
6.1.5 Resultat
Efter att kontrollen var utförd visade programmet att det hittat fyra kollisioner i modellen.
Genom att bläddra mellan dem i listan till vänster på bilden får man fram en modell över
kollisionen. (Se Figur 6.5)
Nu när man fått resultatet har man flera olika alternativ i programmet. Antingen kan man låta
programmet automatiskt skriva en rapport med bilder av kollisionerna i diverse olika format.
En sådan rapport finns i Bilaga 1. Ett annat alternativ är att med hjälp av funktioner i
NavisWorks märka upp kollisionerna manuellt i modellen med pilar och tillhörande text.
Detta gör att nästa person som tittar på ritningen enkelt kan hitta kollisionerna och se vad som
behöver ändras.
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Figur 6.5 Det rödmärkta i modellen visar en upptäckt kollision i NavisWork.

6.2 Problematik och lösningar vid Clash controll
Det första problemet som uppstod var att konstruktörerna på ÅF använder sig av ett program
som heter MagiCAD för att projektera installationer. Detta är ett program som underlättar
VVS-projektering. När jag fick ritningarna från dem hade var inte detta programmet
installerat på datorn och 3D-modellerna kunde således inte visas på ett korrekt sätt.
Ritningarna såg ut som streck ritat i 3D mer är rör och ventilation. Detta löstes genom att en
av konstruktörerna tipsade om att använda MagiCAD Enabler som möjliggjorde att jag kunde
se modellerna av rören i 3D.
När ritningarna var importerade till NavisWorks blev det direkt tydligt att det är svårt att
navigera i ritningen och veta vad som är vad till namnet, när man inte är bekant med vilka
lager och hur konstruktören strukturerar sina ritningar. Det är viktigt att ha en standard för
lager och hur allt ska namnges när man sätter ihop flera ritningar till en modell. Detta är nåt
som måste börja tillämpas från början av projekteringen för att förenkla arbetet senare.
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7. 4D-Simulering
4D-simulering är precis som clash controll ett verktyg som kan utnyttjas när man tillämpar
BIM. Det går till så att tidplanen kopplas till 3D-ritningen i ett program. När detta är gjort
simulerar programmet projektet. Det finns många fördelar med detta, nedan följer några:


Förbättrad tillförlitlighet och planeringseffektivitet: En 4D-modell möjliggör för
projektgruppen att enkelt visualisera tidsbegränsningar och möjligheter till förbättring
i projektplanen, samt visar vart den största utmaningen i projektet kommer vara.



Maximalt utnyttjande av viktiga resurser: En 4D-modell gör det möjligt för
gruppmedlemmen att lättare förstå omfattningen av arbetet och tillgången till olika
resurser under en tid. Detta gör det möjligt för medlemarna att visuellt granska och
utvärdera hela projektet för att planera och optimera resurser och arbetskraft därefter.



Förbättrad kommunikation: Under produktionen kan konflikter uppstå mellan olika
byggnadsdelar. Dessa konflikter är mycket svåra att identifiera när samordning sker
med hjälp av 2D-eller 3D-layouter. Användningen av 4D modell ökar i hög grad
denna samordning. Dessutom förbättras den övergripande kommunikationen av
projektets omfattning avsevärt.

(http://www.articlesbase.com/business-articles/benefits-of-4d-modeling-during-constructionplanning-831938.html)
7.1 Arbetsgång 4D-simulering
3D-ritningen som användes är den samma som i föregående kapitel. Tidplanen har Skanska
bidragit med. För 4D-simuleringen användes verkyget ”Timeliner” i NavisWorks och för
omarbetningen av tidplanen användes Microsoft Project.
7.1.1 Jämförelse och omarbetning av tidplan
För att kunna länka samman en aktivitet i tidplanen med en byggdel i ritningen krävdes att
tidplanen fick arbetas om. I den ursprungliga tidplanen fanns det till exempel bara en aktivitet
för det huvudsakliga ventilationsarbetet. Denna kallades ”Kanaldragning huvudkanaler” och
pågick i 7 dagar. För att göra simuleringen mer nogrann var denna aktivitet tvungen att delas
upp i flera mindre. (Se Figur 7.1)

Figur 7.1 Huvudaktiviteter uppdelade i underaktiviteter i NavisWorks.
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7.1.2 Uppdelning av 3D-ritning
För att kunna koppla en del av ventilationen till en av de mindre aktiviteterna som skapats i
föregående steg krävdes även att ritningen delades upp i mindre delar. Detta gjordes med
hjälp av verktyget ”selection sets”. Viktigt är att alla av dessa selection sets har en aktivitet
som motsvarar arbetet för denna i tidplanen.
Detta arbetet bestod alltså mest av att hitta en balans av hur detaljerad simuleringen skulle
vara. Ju mindre delar man delar upp ritningen i desto mindre delar måste även aktiviteterna i
tidplanen bli eftersom varje del i ritningen måste vara representerad av en aktivitet i tidplanen.
7.1.3 Länkning till tidplan
Detta steget gick mycket smidigt tack vare förarbetet som gjorts. I verktyget TimeLiner kan
tidplanen enkelt länkas till ritningen.
När länkningen är gjord syns fortfarande inte aktiviteterna från tidplanen i programmet. För
att dessa ska synas måste man trycka på knappen ”Rebuild Task Hierarchy from All Links”.
När detta är gjort syns den sammankopplade tidplanen under fliken ”Tasks”. (Se Figur 7.1)

Figur 7.2 Länkning till tidplan med hjälp av TimeLiner.

7.1.4 Koppling mellan aktiviteter och byggdelar
Detta steget förutsätter att man redan har klart för sig vilka byggdelar som hänger ihop med
motsvarnade aktivitet i tidplanen. Har man koll på detta kan dessa enkelt kopplas samman.
Navisworks visar information såsom start och slut på aktiviteten, vad det är för typ av
aktivitet (construct, demolish, temporary) och vilken byggdel i ritningen aktiviteten är
kopplad till på ett överskådligt sätt. (Se Figur 7.1)

Figur 7.3 I Cirkeln syns vilken del som är kopplad till en viss aktivitet i tidplanen.
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7.1.5 Simulering
När alla kopplingar mellan tidplan och ritning är gjorda kan simuleringen genomföras.
NavisWorks erbjuder en mängd olika inställningar för att göra simuleringen mer överskådlig
och hanterbar. För att hålla isär aktiviterter som är klara respektive är under arbete kan färger
och transparensgrad väljas. Längden på simuleringen kan också väljas tillsammans med
vilken text man vill ska visas under simuleringens uppspelning.
7.1.6 Exportering av simulering
Om man vill kunna öppna simuleringen utanför NavisWorks kan den exporteras som ett
videoklipp i avi-format. Upplösning och andra videoinställningar kan väljas för att få en
önskad kvalitet och storlek på simuleringen.
7.1.7 Resultat
Den färdiga simuleringen visar hur installationerna i operationssalen växer fram beroende
tiden som är baserad på tidplanen. Genom att studera simuleringen och se vilka delar som
byggs i vilken ordning kan planeringsfel relativt enkelt upptäckas.
Ur simuleringen kan också utläsas när en del måste vara på plats för att kunna byggas in
enligt tidplanen. I detta exemplet kanske det inte är så viktigt med tanke på att simuleringen
endast avser installationsarbeten i ett rum och antalet delar inte är så stort. Men när projekten
blir större och simuleringarna skalas upp blir det betydligt fler delar att hålla reda på. Då kan
4D-simuleringar underlätta planeringsarbetet avsevärt.
7.2 Problematik och lösningar vid 4D-simulering
Det första problemet som stöttes på var att tidplanen för installationsarbetena inte var
tillräckligt detajerad. Om simuleringen ska flyta på ett bra sätt krävs att tidplanen är detaljerad
och att man vet i vilken ordning alla rören och ventilationen ska dras. Lösningen på detta var
att omarbeta tidplanen och dela upp aktiviteterna i flera mindre.
Denna problematiken kan undvikas i stor grad om man redan i planeringsskedet av projektet
utformar tidplanen på så sätt att man kan koppla aktiviteter till delar i ritningen.
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8. Diskussion
Det har varit mycket spännande och intressant att skriva detta arbete. Utvecklingen går
frammåt och kunskapen om BIM och de möjligheter som medföljer ökar stadigt i
byggbranschen.
Problem som uppstått under arbetets gång har mest varit under den praktiska delen.
NavisWorks, som det mesta praktiska arbetet utfördes i, var inget program vi hade i skolan.
Men tack vare att programmet är ganska så användarvänligt och relativt lätt att lära, så har
dessa problem kunnat lösas med hjälp av användarmanualen.
Ett annat problem som uppstod var att det är ganska svårt att simulera en såpass liten del av
ett projekt som en operationsal i detta fallet var. För att utnyttja BIM fullt ut krävs nog att det
används fullt ut på ett stort projekt.
Utvecklingen är på väg i rätt riktning men den beskrivna BIM-modellen på en gemensam
server finns fortfarande inte i många fall ute i verkligheten. Detta är till stor del en teoretisk
drömmodell som snarare får ses som ett mål. För att kunna nyttja BIM krävs att
byggprocessen anpassas för att kunna dra nytta av alla de förbättrade IT-verktyg som blir
tillgängliga. Men i det stora hela så kan man jobba vidare i samma byggprocess. (Mats
Knutsson)
Skanska satsar på BIM och jobbar nu intensivt för att dra upp riktlinjer för hur BIM ska
implementeras i företagets olika projekt. Skanska har mycket att vinna på övergången. I ett så
stort företag kan bara några procents besparingar på ett projekt i det stora hela leda till mycket
större besparingar med tanke på hur många projekt Skanska genomför. Dessutom är en
anpassning nödvändig för att hänga med i utvecklingen och viktig för att Skanska även ska
kunna vara konkurrenskraftiga i framtiden
Det har varit extra roligt att skriva detta arbetet när man ser hur alla de stora företagen i
Sverige tror och satsar på BIM!
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9. Slutsats
De stora byggföretagen förstod för en tid sen potentialen i att använda BIM i byggprojekt, och
de satsar på allvar nu! Ingen entreprenör använder sig av BIM fullt ut ännu men utvecklingen
går åt rätt håll.
Satsningen på BIM av de stora byggföretagen leder till att mindre företag måste tänka på
utvecklingen också. Vissa företag kräver redan idag att ritningar ska ritas i 3D och i framtiden
tror jag att dessa krav på konstruktionsfirmorna bara kommer att öka. Men det är inte bara
konstruktionsfirmorna som måste haka på tåget utan även andra underentreprenörer. För att
kunna använda BIM fullt ut i framtiden krävs också till exempel att montörer av VVS, el mfl
förstår hur BIM fungerar och anpassar sig till den nya byggprocessen.
Dessa krav är enbart positiva eftersom de påskyndar utvecklingen till ett mer effektivt
byggande. De investeringarna som krävs för att göra sig redo för BIM kan av mindre företag
ses som ganska stora. Men studier visar på att man långsiktigt tjänar igen dessa kostnaderna.
3D-modellering är mer och mer påväg att bli standard. I framtiden kommer 4D- och även 5Dmodellering bli allt vanligare. (5:e dimensionen är kostnad)
Entrerpenörer har mycket att vinna utav användatet av BIM. Studier har gjorts som visar att
kostnaden för en entreprenör på ett projekt kan minskas med 4% vid användadet av BIM tack
vare de verktyg som blir tillgängliga.(Jongeling, 2008) En bidragande orsak till besparingen
är den underlättade kommunikationen inom projektet som leder till både sparad tid och ökad
kvalitet.
Klara fördelar Skanska (och andra entreprenörer) kan erhålla vid implementering av BIM är:


Minskade Ändrings- och tillägsarbeten (ÄTA) pga att många kollisioner och
planeringsfel kan upptäckas innan de ens kommer ut i produktionen.



Förbättrad kommunikation mellan olika parter i projektet leder till att tid sparas och
dubbelarbete minskas.



En ökad förståelse för hur den slutgiltliga produkten kommer att se ut.



När BIM i framtiden kommer att krävas, ger användandet av BIM en
konkurrensfördel.



Genom att använda sig av 4D-simuleringar (och i framtiden även 5D-simuleringar)
ges helt nya metoder för att planera och följa upp ett projekt.

BIM får i nuläget ses som under utveckling men potentialen är stor i framtiden!
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